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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 المقدمة
 

 :  األمني وبعدهاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل رسول

نبياء والرسل عىل مدار تارخيها  قد تعهد البرشية باأل  اهللافإن

تم هذه الرساالت برسالة نبينا حممد عليه الصالة ثم خ، الطويل 

 .والسالم 

وسخر له أعظم ، وبعثه يف أعظم مكان ، فأنزل عليه أعظم كتاب 

 .أصحاب 

،   أصحابه يف قيادة األمة ففتحوا العامل وحفظوا الدينوقد ورثه 

ثم تتابع اخللفاء عىل قيادة األمة إىل أن ختموا باخلالفة العثامنية التي 

لكل ، ت بتآمر األعداء ثم مزقوا األمة إىل أكثر من مخسني دولة سقط

وزينوا هلم ،  ونرشوا فيها املعايص واآلثام ،دولة منها شعب وإمام 

 .كل حرام  

َثم ظهر يف كل بقعة فئات صنعها األعداء أو صنعوا أنفسهم عىل ما 
  هرواوأظ،  فيها الظلم واجلور زمام األمة فنرشوا حيب األعداء فتسلموا



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٧

٧

 فيها الفسق والفساد حتى ال تكاد تفرق بني املجتمع املسلم وغري املسلم

 . إال يف مظاهر دينية قليلة

 .وقد حلق  األمة من الظلم واجلور  ما أضعف قوهتا وكرس شوكتها 

هتم حاربوا الدين وحارصوا أهله دفظهر يف بلداهنم زعامء من بني جل

 ويزامحه مما كان له ها يناقض وأفسحوا املجال لكل موألغوا رشيعته

 . أسوأ األثر عىل الدين وأهله

ثم ظهرت بواكري اإلرادة اإلهلية يف رفع هذا الظلم وإزالة أهله يف 

غري املسلمني حياة العدل والكرامة التي حرم منها فيه عرص يعيش 

وخاصة الشعوب العربية التي كان هلا  املسلمون أو غالبية املسلمني

 . من ذلك الظلم واالستبدادالنصيب األوفر 

فانطلقت يف املغرب العريب اإلسالمي أوىل حركات التحرر من 

 له نظمة اجلائرة ثم تتابعت يف دول عربية أخرى رغم ما تعرضتاأل

وهي ماضية متحملة عازمة واعتقـال وترهيب ، من قتل وتعذيب 

 . عىل رفع الظلم وتنفس احلرية
حركات شعبية بحتة مل يقدها واملتتبع هلذه احلركات يرى أهنا 

ا ًبل العلامء كان كثري منهم ضدها وحمارب ، رؤساء ومل يفت فيها علامء
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ثم ما لبث كثري  ، ورؤية لألحداث قارصة ًهلا بناء عىل فتاوى جاهزة
 .منهم أن حلق هبذه احلركات  

والسبب يف تلك الرؤية القارصة أن هؤالء العلامء مل حيققوا يف 
وإنام استصحبوا ،  يدرسوا الواقع الدراسة الكافية مسائل العلم ومل

ومل يفتوا هبا ، فتاوى جاهزة أفتى هبا علامء متقدمون  لعرصهم 
إذ لكل جيل أهله الذين هم أدرى ، لعصور األمة إىل قيام الساعة 

بواقعه وظروفه ومتطلباته وعليه أن جيتهد هو بام حيقق نرصة الدين 
 . لدين ويذل املسلمنيوعز املسلمني ال بام يضعف ا

ومن أفتى الناس  (( وفيهإن شاء اهللا تعاىل وسيأيت قول ابن القيم 
بمجرد املنقول يف الكتب عىل اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم 

 .)) وأمكنتهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم فقد ضل وأضل
وقياس واقعنا عىل  ، فواقعنا غري واقعهم وظروفنا غري ظروفهم

،   عليهمٍوجتن، روفنا عىل ظروفهم فيه ظلم ألولئك العلامء واقعهم وظ
التي استدل كام أن االستدالل عىل الواقع بتلك النصوص الرشعية 

وحتميلها ماال  فيه جتن عىل النصوص، هبا أولئك األعالم عىل واقعهم 
  .حتتمل
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ال بد من بحث جديد وإحياء للفقه السيايس الذي جيب ـوهلذا ف

ا فيه عىل نصوص الرشيعة ومالحظة ً من جديد معتمدأن يقود األمة

 . الظروف التي عاشتها األمة وتعيشها اليوم

روفه ـفإن الفقه السيايس الذي كتب قبل اليوم فقه كانت له ظ

ا ًلكنه اليوم مل يعد كثري منه صاحل،  وتنظرياته ومالبساته واجتهاداته

 .)١(لتحقيق طموحات األمة

حث املوجز بأسلوب سهل مبسط راعيت وهلذا فقد كتبت هذا الب

حيث مل أضمنه إال أهم القضايا األولية يف ، فيه اإلجياز واالختصار 

 وذلك بعد قراءات واسعة ومراجعات متكررة لغالبية ما، هذا الفقه 

 . كتب يف هذا الباب

 يعيدوا قراءة؛ لا ألهل العلم والتخصص ًو أن يكون دافعـأرج

 واليقظة ال بروح التقليد واجلمود الذي هذا الفقه بروح املسئولية

  . جنى عىل األمة ما مل جينه عليها أعداؤها

 ةـد تكونت يف ظل ضعف األمـناك عقليات قـوإنني عىل يقني أن ه

 ديد وترفض كل ـذرت يف أعامقها مفاهيم خاطئة تفزع من كل جـوجت

                                                
  ) .٨٥(يف تقديم املطلب الثالث من هذا البحث تكملة هلذه املقدمة ) 1(
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 . ا منها أهنا حتمي عقيدة األمة وحتافظ عىل وحدهتاجتديد ظن

   اهللاوهذه النوعية من الناس حيسن هبا أن تعيد فهمها لدين

وأن تنظر يف أحوال األمة وما ، وأن تتحرر من اجلمود والتقليد 

 أصاهبا من ظلم واستبداد حطم كرامة الفرد املسلم وكرس عزته وأضاع

حتى بلغ هبم ،  بني األمم ًا ذليالًاملجتمع وأفقده ثروته وجعله جمتمع

 م هبميشفق عليهم أعداؤهم ملا يرون من بطش حكامهالذل إىل أن 

ثم تأيت أصوات ضعيفة تفرس الدين وفق ،  مهءواستباحتهم دما

 . واهللا املستعان، ا منها أهنا تنرص دينها وحتمي أمتها ضعفها وعجزها ظن

ا ً يعالج كل مبحث منها جانبثالثة مباحثنت هذا البحث َّمَوقد ض

  في المجتمعالسياسيتجديد الفقه  ((من جوانب القضية وأسميته 

أساسية هي   مع أنه مل يشتمل إال عىل قضايا))  تأصيل ونقد- اإلسالمي

 .أهم القضايا التي حيتاج كل مسلم أن يعرفها 

 .ا لكل القراء ً يف العرض ليكون واضحسهيلوقد حرصت عىل الت

 .وقد اشتمل هذا البحث عىل مقدمة وإضاءة وثالثة مباحث 

 .ملقدمة فهي التي استفتحت هبا البحث فأما ا
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وأما اإلضاءة فستأيت بعدها وهي عن مراحل التاريخ السيايس يف 

 . األمة 

 :وأما مباحث الكتاب فهي 

   :)) علميقواعد وتأصيل  (( . 
 قواعد مهمة يف الفقه السيايس : املطلب األول                          

 للفقه السيايس التأصيل العلمي  : املطلب الثاين                          

  :)) عمليتأصيل مقدمات و  ((. 
                           فيه متهيد ومطلبان 

 .عن أمهية الفقه السيايس  :  التمهيد                         

 .مقدمات  :   املطلب األول                        

 . التأصيل العميل  :   املطلب الثاين                        

  :))النقد   ((.  

  .عن مصنفات الفقه السيايس  :  تقديم                        

  ة ـات السلطانيـ املصنفنقد : املطلب األول                         

 .القديمة                                                    

  . طرق االستداللنقد : املطلب الثاين                         
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  .ثالث رسائل مهمة : لثاملطلب الثا                         

 .وفيها أهم نتائج البحث : امتة اخل                         

 . أن ينفع به إنه سميع جميب  اهللاأسأل 

 . آله وصحبه وسلم بينا حممد وعىل  اهللا  عىل نوصىل
 

 كتبه                                                                                      

 أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي . د.أ
 اًاألستاذ بجامعة أم القرى سابق                                                              

 هـ١/١/١٤٣٣ مكة املكرمة                                                                
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 إضاءة
 مراحل التاريخ السياسي في األمة اإلسالمية

 اتصفت كل سياسية بأربع مراحل مرت األمة بعد موت النبي 

 . بصفات خاصةمنها مرحلة 

 . ]هـ ٤١- هـ١٠[  المرحلة الراشدية:  المرحلة األولى

هذه املرحلة هي مرحلة حكم اخللفاء الراشدين األربعة التي 

وجاء بعده ابنه ،   أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب باستشهاد انتهت

 .هـ٤١ فتنازل باحلكم ملعاوية بن أيب سفيان عام احلسن 

ة هذه حقبة زمنية فريدة كانت األمة فيها عزيزة واحلقوق مأخوذ

 . األعراض حمفوظةوالدماء مصونة و

  مرحلة التوريث والوالية القهرية:  المرحلة الثانية

 .)١(]هـ ١٣٤٢ -هـ ٥١[ 

ثم  حيث ورث ابنه يزيد اخلالفة وهذه بدأت من خالفة معاوية 

 ختلل  ]ـه١٣٤٢[ اخللفاء عىل ذلك إىل هناية اخلالفة العثامنية  غالبيةتتابع

 . بالقهر والغلبة ة عىل اخلالففيهاويل ُستاذلك حاالت خاصة 
                                                

ـ 51(عام  يزيد البنه البيعة معاوية ذأخ) 1(   ) . ٢١٣( خياط  بن خليفة تاريخ )ه
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 -هـ ١٢٥٠[ مرحلة االستعمار فما بعده:  المرحلة الثالثة

 . ] هـ١٤٣٢
بالد هذه املرحلة ابتليت فيها األمة باحتالل الدول الغربية لغالبية 

فيها  فبقوا،  الفة العثامنية بقرابة تسعني سنةاملسلمني قبل سقوط اخل

 ثم، أخالقهم ا عىل فكرهم وًعرشات السنني ربوا فيها أشخاص

ثم تداول احلكم من كان عىل مثل فكرهم ، سلموهم حكم األمة 

 . وأخالقهم إما بالتوريث وإما باالنقالب

 . وهذه املرحلة هي من أسوأ املراحل يف تاريخ األمة

 .... ]هـ ١٤٣٢ [ : المرحلة الرابعة

)  البوعزيزي التونيس( هذه املرحلة بدأت بحادثة حرق الشاب 
 يعلن به استنكاره ًأسلوباحلقه من ظلم  وقهر مل جيد  مانفسه بسبب 

ا إليقاظ ً أن يغفر له ويرمحه فقد كان سبب اهللاإال بذلك الفعل نسأل 
 .)١ (األمة

                                                
: وتويف يف ]  هـ ٦/١٤٠٤ /٢٦[ ولد يف  شاب تونيس:طارق الطيب حممد البوعزيزي  )1(

   .] هـ ١٤٣٢ حمرم ٢٨[ 
 بإرضام النار م٢٠١٠كانون األول عام / ديسمرب١٧وسبب وفاته أنه قام يوم اجلمعة         

  =يف مدينة السلطات البلدية ا عىل مصادرةً احتجاجسيدي بوزيديف نفسه أمام مقر والية 
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  فكان فعل البوعزيزيًا أصالالشعب التونيس الذي كان حمتقنً فثار
 كل مكان يف يففهبت اجلموع ، لمة َّرشارة أشعلت النار لتحرق الظ

زين  - رئيس الدولة سلمية مألت الشوارع التونسية فأسقطت ثورة
تتالت الثورات السلمية يف الشعوب فهرب من تونس ثم  -العابدين 

ا ًالطغاة واحدفأسقطوا ، عانى منه الشعب التونيس  التي تعاين من مثل ما
  .بعد اآلخر وهي مستمرة يف زمننا وال ندري عن هنايتها

اب هي معاناة كل مواطن يف البلدان وقد كانت معاناة هذا الش
فكأن هذه ، العربية التي قهرها العسكر فساموها سوء العذاب 

ياة سعيدة يسودها ـاحلادثة روح جديدة دبت يف األمة  تتطلع إىل ح
 . احلرية والعدل واملساواة وحفظ الكرامة

                                                                                           
، وللتنديد برفض   لعربة كان يبيع عليها اخلضار والفواكه لكسب رزقهزيدسيدي بو = 

  التي صفعتهفادية محديشكوى أراد تقديمها يف حق الرشطية سلطات املحافظة قبول 
فأصبحت هذه الكلمة شعار الثورة )  ارحل( أي  ] Dégage: [ أمام املأل وقالت له

النتفاضة شعبية أدى ذلك .  لإلطاحة بالرئيس وكذلك شعار الثورات العربية املتالحقة
، أما حممد البوعزيزي  زين العابدين بن عيل دامت قرابة الشهر أطاحت بالرئيس وثورة

ا ًوإن كان فعله ذلك ال جيوز رشع) ا من إشعاله النار يف جسده ً يوم١٨فقد تويف بعد 
ًلكن لعله غلب عىل نفسه حتى مل يدر ماذا يصنع وهذا يسمى إغالق ُا أي أغلق  عليه باب ُ

   .الصحيحالتفكري 
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هذه املرحلة حتتاج إىل منارات يف الطريق حتى ال تنحرف عن 

 إن شاء الطريق عىلهذا البحث يسهم يف وضع منارات املسار ولعل 

 . اهللا تعاىل 
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 األولالمبحث 

 

 ))علمي قواعـد وتأصيل ((
 

 فيه مطلبانو
 قواعد مهمة في الفقه السياسي : األولالمطلب 

  للفقه السياسييمالتأصيل العل : نيالمطلب الثا
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 المطلب األول
 ))  مهمة في الفقه السياسيقواعد ((

 : تمهيد
 . األصل في العادات اإلباحة:  القاعدة األولى  -١
  .تتغير الفتاوى بتغير الزمان :  القاعدة الثانية -٢
  رعـم شـدل فثــان العــا كـ حيثم :القاعدة الثالثة -٣

 .اهللا                               
 ع ــن لدفـ المفسدتيىـل أدنــتحم :  القاعدة الرابعة-٤

 .أعالهما                               
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١٩

١٩

 :تمهيد 
  :تشتمل األدلة الرشعية عىل نوعني من األدلة مها

أو جزئية أو عينية وهي النص الذي يدل )  تفصيلية (أدلة  -١
  .عىل حكم بعينه

وقد  النصوص منالتي تؤخذ )  القاعدة الفقهية( أدلة كلية وهي  -٢
  . أو من مقاصد الرشيعة الرشيعةا من نصوصًاطكون استنبت

هذين النوعني من األدلة فإنه والداعية مل يراع الفقيه واملفتي  وما
 . والدعوة  اخللل يف االستنباط والفتوىمقد يدخل عليه

فأما النصوص فال اجتهاد يف إجيادها ألهنا قد وردت يف القرآن 
 . جتهاد يف فهمهاوإنام اال، الكريم والسنة النبوية الصحيحة 

وأما القواعد الفقهية فهي التي حتتاج إىل اجتهاد واستنباط من 
 .  أو من مقاصد الرشيعة لكي توجد وتظهر الرشيعةنصوص

فمنهم من خصها ، ني العلامء هبذه القواعد عناية فائقة ُوقد ع
وليس الغرض هو  ، ومنهم من بثها يف مؤلفاته، مؤلفات بمؤلف أو 

وإنام  الغرض هو التنبيه ،  يف هذا الباب علامء ومصنفاهتمجهود البيان 
 .إىل رشف هذا الفن وعناية العلامء به 

 .وهذه القواعد متنوعة بحسب املقاصد 



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٢٠

٢٠

فمنها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالعقائد ومنها ما يتعلق 
 . باملعامالت 

لتي يندرج واملراد هنا إيراد بعض القواعد املتعلقة باملعامالت ا
 .حتتها الفقه السيايس 
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٢١

٢١

 األصل في العادات اإلباحة : القاعدة األولى
 :تنقسم أعامل اإلنسان التي يعملها إىل قسمني 

 .عبادات  : األول
 .عادات  : الثاين

 اهللاويفرق العلامء بني األعامل التي يعملها اإلنسان ليتقرب هبا إىل 
 ا اإلنسان حلاجته إليها وذلك بناء عىل األعامل التي يعمله وبني

 . داللة النصوص الرشعية
 فهذه حتتاج إىل دليل  اهللاألعامل التي يريد هبا التقرب إىل أما ف

األعامل التي حيبها اهللا سبحانه وتعاىل إذ ال يتقرب إليه يبني أهنا من 
 . سبحانه وتعاىل بغري ما حيب

 اجته إليها كاألكل  والرشبوأما األعامل التي يعملها اإلنسان حل
 والرشاء ونحو ذلك فهذه أعامل حاجية يعملها اإلنسان والنوم والبيع

 ليتقرب هبا إليه اهللا من األعامل التي رشعها إليها وليست حلاجته 
 . سبحانه

 عىل طاعة اهللا سبحانه فيؤجر يِّنعم قد يعملها اإلنسان بنية التقو
 .  رشعها للتعبد قداهللا لكن ال عىل أن ، عليها 
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 : وعىل هذه القاعدة فاألعامل تنقسم إىل قسمني
 .قسم العبادات املبني عىل التوقيف 

 . )وتدخل فيه املعامالت  ( باحةوقسم العادات املبني عىل اإل
 :  وهلذا كان أصل أمحد وغريه من فقهاء احلديث: قال ابن تيمية

 إال ما رشعه اهللا فال يرشع منها، أن األصل يف العبادات التوقيف 
 £ ¢ ¡ �     ~ { :  تعاىل وإال دخلنا يف معنى قوله

¤  ¥ ¦ § ¨   ] ٢١:  الشورى  [ 

إال  ، فال حيظر منها إال ما حرمه اهللا و والعادات األصل فيها العفو
  m n o p q r s  t u:  قوله دخلنا يف معنى

v w  ] ٥٩:  يونس  [ 

،  رشعوا من الدين ما مل يأذن به اهللاوهلذا ذم اهللا املرشكني الذين 
   ̂_ ̀ a:  نعام من قوله يف سورة األوحرموا ما مل حيرمه

b c d  e f g h i                

j lk  m n o p q r ts                                                             

u v w x y z | { } ~ 
� ] ١٣٦:  نعاماأل[  ¢ £   ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª 
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٢٣

٢٣

« ¬ ¯®  ° ± ² ³ µ́ ¶ ̧ 

¹   ] ١٣٧:  نعاماأل[  
فذكر ما  . ]١٣٨:  نعاماأل [  " # $ %   : وقالوا

، ويف صحيح مسلم عن  ابتدعوه من العبادات ومن التحريامت
 ُتْقَلَ خِِّينإ : قال اهللا تعاىل (( :  قالعياض بن محار، عن النبي 

 ْمـَُ هلُتْلَلَْحا أَم مِهْيَلَ عْتَمَّرَحَو ُنيِاطَيَّ الشُمُهْتَالَتْاجَ فَاءََفنُي حِادَبِع
 .)١()) اًانَطْلُ سِِه بْلِّزَنُ أْمـَا لَ مِوا يبُكِْرشُ يْنَ أْمُْهتَرَمَأَو

البيع واهلبة :  ، وإذا كان كذلك فنقول وهذه قاعدة عظيمة نافعة
  من العادات التي حيتاج الناس إليها يفواإلجارة وغريها هي

، فالرشيعة جاءت يف  ، واللباس ، والرشب ، كاألكل معاشهم
، فحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت منها  العادات باآلداب احلسنة

 يف ، وكرهت ما ال ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة ما ال بد منه
فالناس وإذا كان كذلك ،  أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاهتا

، كام يأكلون  يف شاءوا ما مل حترمه الرشيعةيتبايعون ويتاجرون ك
، وإن كان بعض ذلك قد   كيف شاءوا ما مل حترمه الرشيعةويرشبون

                                                
 يف صفة القيامة ، باب الصفات التي يعرف هبا يف الدنيا )٢٨٦٥ ( رقمصحيح مسلم) 1(

   .  أهل اجلنة وأهل النار
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٢٤

٢٤

ا فيبقون فيه ، ومل حتد الرشيعة يف ذلك حد يستحب أو يكون مكروها
 .)١() عىل اإلطالق األصيل

وأصل الضالل يف أهل األرض  إنام  (  :وقال ابن تيمية كذلك
 . أو حتريم ما مل حيرمه اهللا ، إما اختاذ دين مل يرشعه اهللا:  نشأ من هذين

وهلذا كان األصل الذي بنى اإلمام أمحد وغريه من األئمة عليه 
،  عبادات يتخذوهنا دينا : اخللق تنقسم إىل مذاهبهم أن أعامل

 .، أو يف الدنيا واآلخرة   ينتفعون هبا يف اآلخرة
 .م  وإىل عادات ينتفعون هبا يف معايشه

 .  أن ال يرشع منها إال ما رشعه اهللا: فاألصل يف العبادات
 . )٢( ) أن ال  حيظر منها إال ما حظره اهللا: واألصل يف العادات
، وال حيرم عادة  فال يرشع عبادة إال برشع اهللا  ( :وقال يف كتاب آخر

، والعقود يف املعامالت هي من العادات يفعلها املسلم  اهللا إال بتحريم
، فليست من العبادات التي  ، وإن كان فيها قربة من وجه آخر الكافرو

  .) ٣() يفتقر فيها إىل رشع كالعتق والصدقة

                                                
  ) . ٤/١٣(  البن تيمية الفتاوى الكربى) 1(
   ) .٢/٨٦ ( املستقيم البن تيمية اقتضاء الرصاط) 2(
   ) .٢٧٧( القواعد النورانية ) 3(
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٢٥

٢٥

فهو يؤكد هنا رمحه اهللا أن العادات ال دين هلا فهي مشرتكة بني املسلم 
 .وغري املسلم 

ن إال ما رشعه اهللا األصل يف العبادات البطال (  :وقال ابن القيم
، األصل فيها الصحة واحلل  وعكس هذا العقود واملطاعم ، ورسوله

  .)١() ، وهذا تقرر يف موضعه  وحرمهإال ما أبطله اهللا ورسوله
أما .  هناك فرق بني العبادات واملعامالت  ( :قال الزحييل

، وأما املعامالت ومنها العقود فال  العبادات فيجب ورود الرشع هبا
 يف صحتها أال حترمها الرشيعة فيكفي.  تتطلب ورود الرشع هبا

 للمبدأ األصويل وهو أن األصل يف األفعال واألقوال اًاستصحاب
ن القصد من املعامالت رعاية مصالح أل؛  واألشياء هو اإلباحة

 .)٢() اًمباح، فكل ما حيقق مصاحلهم يكون  الناس
وهلذا فإن ؛ وسياسة األمة من العادات وتدخل يف قسم املعامالت 

ال ت  ء األمة إذا بحثوها يف مصنفاهتم إنام يبحثوهنا يف قسم املعامالكل فقها
 . يف قسم العبادات

 .بمشيئة اهللا تعاىل مزيد إيضاح وسيأيت يف القاعدة اآلتية 

                                                
   ) .٢/٧١٥ ( البن تيمية ةأحكام أهل الذم) 1(
  ) . ٤/٥٥٥ (الفقه اإلسالمي) 2(
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 : ويرتتب عىل هذا أن األمور السياسية يشملها أمران
أهنا تتأثر بتغري الزمان واملكان واألحوال فإذا طرأ عىل  : األول

حقق لألمة هبا مقاصد الرشيعة فال ت يف زمان عادات جديدة تالناس
 .حرج يف االستفادة منها 

 أن االستفادة من خربات األمم األخرى مما ال يتعارض :الثاين 
 .مع نص من نصوص الرشيعة ليس فيه حرج 

 . فإن السياسة من املعامالت التي تبنى عىل اإلباحة كام تقدم
 قد عمل ببعض ما يعمل حكام  وهو املرشع لألمةوالنبي 

فقد اختذ خامتا خيتم به رسائله إىل امللوك  .الدول األخرى عند احلاجة 
 .  ون الرسائل إال إذ كانت خمتومةءإن امللوك ال يقر: والزعامء ملا قيل له 

، قيل  أن يكتب إىل الروم  ملا أراد النبي :  قال أنس بن مالك 
،  فاختذ خامتا من فضة ((،   أن يكون خمتوماإهنم ال يقرءون كتابا إال:  له

  .)١()) ، ونقش فيه حممد رسول اهللا فكأين أنظر إىل بياضه يف يده
 مل يكن لباس اخلاتم من عادة العرب فلام أراد ( : قال اخلطايب •
  .)٢( )أن يكتب إىل امللوك اختذ اخلاتم  النبي

                                                
 رقم ومسلميف اللباس ، باب اختاذ اخلاتم ليختم به اليشء ، )  ٥٨٧٥(البخاري رقم ) 1(

  . خامتا من ورق يف اللباس والزينة ، باب لبس النبي  ) ٢٠٩٢(
  ) . ١٠/٣٢٥(فتح الباري أورده ابن حجر يف ) 2(
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٢٧

٢٧

أن الفرس الذي أخرب الفاريس ا بمشورة سلامن ً خندقوعمل 
 . اًكانت إذا حورصت عملت خندق

ٍقال ابن هشام • َ ِ ُ ْ َ  هبم  إن جيش األحزاب يوم اخلندق أقبلوا تعنق: َ
واهللا إن هذه ملكيدة :  ، فلام رأوه قالوا وقفوا عىل اخلندق ، حتى خيلهم

ٍقال ابن هشام .) ما كانت العرب تكيدها َ ِ ُ ْ َ إن سلامن :  يقال ( : َ
 .) ١()  رسول اهللا الفاريس أشار به عىل

فأما تسميتها اخلندق فألجل اخلندق الذي  ( : قال ابن حجر •
  وكان الذي أشار بذلك سلامن فيام ذكراملدينة بأمر النبي حفر حول 

 إنا كنا  : قال سلامن للنبي: أبو معرش قال  أصحاب املغازي منهم
 حول بحفر اخلندق   النبيبفارس إذا حورصنا خندقنا علينا فأمر

 وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمني فسارعوا إىل عمله حتى ةـاملدين
 .)٢()فرغوا منه 

 اختذ الديوان الذي أحىص فيه أسامء وكذلك عمر بن اخلطاب 
 عىل عمر يف ٌوقد أشار شخص، املجاهدين وغريهم من أهل العطاء 

ين أمري املؤمنني إيا  : (أمر الديوان الذي جيمع أسامء الناس فقال 
                                                

  ) .٢/١٥٣ ( شامسرية ابن ه) 1(
   ) . ٧/٣٩٣( فتح الباري ) 2(
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       :  ، قال رأيت هؤالء األعاجم يدونون ديوانا ويعطون الناس عليه
 .)١()) فدون الدواوين ((

 وهو - بكرس الدال وفتحها -من الديوان :  قوله (  :قال القاري
وأول من دون ،  الدفرت الذي يكتب فيه أسامء اجليش وأصل العطاء

 .) ٢() ، وهو فاريس معرب الديوان عمر 
وهو مما ) والية املظامل ( أ اخللفاء فيام بعد والية أسموها كام أنش

كانت تعمله األمم األخرى كام سيأيت بيانه يف املطلب الثالث بمشيئة 
 .اهللا تعاىل 

 ولذلك فال نجد حرجا يف أن نستفيد من جتارب األمم التي توصلت
قد وضع  ا واألمن بني احلاكم واملحكوم خاصة وأن ديننلالستقرار

 . وإنام االستفادة يف أسلوب التنفيذ،  ذلك أساس
 فالدول الغربية اليوم ال حيدث فيها ثورات وال استيالء عىل السلطة

والناس فيها آمنون من حكوماهتم ، بالقوة وال عىل ثروات الشعوب 
وهذا أمن تفتقده ، فال يملك أي زعيم أن يعتدي عىل أي أحد فيها 

 حيقق العدل املطلق سلوب هذا األ وال يعني ذلك أن،كثري من الدول 
                                                

  ) . ٦/٥٦٩( السنن الكربى )٦/٤٥٢(مصنف ابن أيب شيبة ) 1(
  ) . ٢٤/٦٤(  فاتيح رشح مشكاة املصابيح ملال عيل القاريمرقاة امل) 2(
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٢٩

٢٩

نظمة القائمة اليوم يف األ ن املطبق له برش لكن املقارنة بينه وبنيأل
 . كثري من بالد املسلمني  ترجحه وتقدمه 

 .وال خيلو من سلبيات لكن القصد أن يستفاد من إجيابياته 
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 ان ـــــــير الزمــاوى بتغــير الفتــتتغ : القاعدة الثانية
 والمكان                          

هذه قاعدة جليلة غفل عنها كثري من أهل العلم حيث ال تكاد 

ليستدلوا بفتاوى ؛ تظهر نازلة إال وسارعوا إىل كتب األوائل 

واحلوادث ال تتشابه إال يف ، السابقني عليها مع أن الواقع قد تغري 

بق عىل احلوادث املعارصة وهذا يعني أن تلك الفتاوى ال تنط، االسم 

َّم محلوا أولئك العلامء ث، التي مل خيطر ببال أولئك العلامء صورها 
 .تعميمها عىل كل النوازل إىل قيام الساعة جالء األ

بعد أن أورد كالم الغزايل عن  ] هـ٧٢٨: ت  [ قال ابن تيمية

فهذه أقاويل العلامء يف اختالف احلكم فيها  ( :حكم خروج النساء 

 .)١( )تغري الزمانب

  فصل يف تغري الفتوى واختالفها(( :]  هـ ٧٥١: ت  [ وقال ابن القيم

 . ))حسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد ب

ا وقع بسبب اجلهل به غلط هذا فصل عظيم النفع جد (( : ثم قال

عظيم عىل الرشيعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل 

                                                
  ) . ١/٢٠٣(:  الفتاوى الفقهية الكربى )1(
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٣١

٣١

، إليه ما يعلم أن الرشيعة الباهرة التي يف أعىل رتب املصالح ال تأيت به 

فإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش 

 .)١()) واملعاد

 ) أي الفتاوى( َّإن األحكام  ((:   )هـ٧٩٤: ت (  وقال الزركيش

ّتتغري بتغري الزمان ّ ّ (() ٢(. 

وهو يتحدث عن تقسيم  - )هـ ١٣٤٦ت ( ابن بدران وقال

عند احلنابلة وأهنم اعتربوا املسائل السياسية من املسائل املسائل الفقهية 

 بتغري وعمدوا إىل األحكام التي تتغري (  :-التي تتغري بتغري الزمان 

، فأسسوها وسموها  ، مما ينطبق عىل قاعدة املصالح املرسلة األزمان

  .) ٣( )-السلطان بة  املتعلق- باألحكام السلطانية

إن مصالح الناس تتغري بتغري الزمان والعرف (   :وقال الزحييل

 ومعيار املصلحة أو حتديد املراد منها هو  ، احلضارة والعمرانوتطور

 .) ٤()كل ما يضمن صيانة األصول الكلية اخلمسة 

                                                
  ) .٢/٤٢٥ (: إعالم املوقعني عن رب العاملني) 1(
  ) . ١/١٣١(البحر املحيط يف أصول الفقه ) 2(
  ) .  ٢/٦٧٧( املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ) 3(
  . )١/٩٣( الفقه اإلسالمي) 4(
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٣٢

٣٢

وقد شنع العلامء املحققون عىل الفقهاء الذين يسارعون عند كل 
 مع أن للحوادث النازلةيف كتب األوائل عن فتوى  البحثنازلة إىل 

 إذ عادات الناس املؤثرة يف صورة تلك الفتاوى مل تكتب لعرصهم
 .الفتوى توجب تغري الفتوى بسبب تغريها 
 عىل - أحد علامء املالكية -بل األشد من ذلك أن حيكم القرايف 

ل ابن القيم وينق، أن االعتامد عىل فتوى السابقني ضالل يف الدين 
 .كالمه ثم يقره عليه 

عن األحكام ]  هـ٦٨٤ :ت [ فقد سئل اإلمام القرايف املالكي  
يف املرتبة عىل العوائد واألعراف التي كانت موجودة  املدونة يف الكتب

 هل إذا تغريت العوائد وصارت ال  جزم العلامء هبذه األحكام ،ٍزمن
فتي بام تدل عليه العوائد ُ ، هل يًتدل عىل ما كانت تدل عليه أوال

 واألعراف اجلديدة ، أو يفتي بام هو مدون يف الكتب ؟
 إن إجراء األحكام التي مدركها ((:  بقوله - رمحه اهللا -فأجاب  

العوائد مع تغري تلك العوائد ، خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين ، بل 
 العادة إىل كل ما هو يف الرشيعة يتبع العوائد يتغري احلكم فيه عند تغري

 .ما تقتضيه العادة املتجددة 
 ، فمهام جتدد يف العرف  وعىل هذا أبدا جتيء الفتاوى يف طول األيام
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٣٣

٣٣

وال جتمد عىل املنقول يف الكتب طول ،  ، ومهام سقط فألغه فاعتربه
ْ، بل إذا جاءك رجل من غري إقليمك يستفتيك فال جت عمرك ه عىل ِرُ

، دون عرف  ده فأجره عليه وأفته به عن عرف بلُهْلَ، وس عرف بلدك
واجلمود ،  فهذا هو احلق الواضح:  ، قالوا بلدك واملذكور يف كتبك

 عىل املنقوالت أبدا ضالل يف الدين وجهل بمقاصد علامء املسلمني
 .)١()) والسلف املاضني

 وهذا (( : وقد أورد ابن القيم كالم القرايف هذا ثم عقب عليه بقوله
 أفتى الناس بمجرد املنقول يف الكتب عىل اختالف  ومن، حمض الفقه

عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم 
عىل الدين أعظم من جناية من طبب ، وكانت جنايته  فقد ضل وأضل

 وأزمنتهم وطبائعهم بام الناس كلهم عىل اختالف بالدهم وعوائدهم
ل هذا الطبيب اجلاهل وهذا ، ب يف كتاب من كتب الطب عىل أبداهنم

 .) ٢()) املفتي اجلاهل أرض ما عىل أديان الناس وأبداهنم واهللا املستعان
ال ) : ٣٩املادة : (ييل  وجاء يف املدونة الفقهية للدولة العثامنية ما

 . ينكر تغري األحكام بتغري األزمان
                                                

 ) .٢/٢٢٩: أنوار الربوق يف أنواع الفروق ) ( ١/١٧٧( الفروق )1(
 ) .٣/٢٥٤(  عن رب العاملني إعالم املوقعني)2(
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٣٤

٣٤

إن األحكام التي تتغري بتغري األزمان هي األحكام املستندة عىل 
، وبناء عىل  نه بتغري األزمان تتغري احتياجات الناسأل ؛ لعرف والعادةا

والعادة وبتغري العرف والعادة تتغري  هذا التغري يتبدل أيضا العرف
 املستندة عىل األدلة ، بخالف األحكام األحكام حسبام أوضحنا آنفا

 . الرشعية التي مل تبن عىل العرف والعادة فإهنا ال تتغري
فهذا احلكم الرشعي الذي .   جزاء القاتل العمد القتل: َِكلَ ذُالَثِم

، أما الذي يتغري  العرف والعادة ال يتغري بتغري األزمانمل يستند عىل 
، كام  ، فإنام هي املبنية عىل العرف والعادة بتغري األزمان من األحكام

  .)١()قلنا 
 
 
 
 
 
 

                                                
   .)١/٤٧( عيل حيدر.  ددرر احلكام يف رشح جملة األحكام )1(
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٣٥

٣٥

  اهللادل فثم شرع ـان العــا كـحيثم  :القاعدة الثالثة
  .تعالى                          

فال  ، اً هو إعطاء كل ذي حق حقه وعدم بخسه منه شيئ :ُلْدَعْال
 . حماباة لقريب وال ظلم لبعيد

 وهنى عن ضده وهو الظلم، ّ وحث عليه  ربنار به ـوالعدل أم
 .  ّوحذر منه

                        K L M N  O P Q  :اىلـقال تع    

R S T U V XW Y Z 
[    ]٩٠ : النحل[  

وأوىل الناس بالعدل هم رؤساء الناس وزعامؤهم الذين يتولون 
  . منصب القيادة يف األمة

  ©   ª « ¬ ® ̄ °  ± ² ³ : قال تعاىل

´  µ ¶ ¸ º ¹ »   ¼ ½ ¾  À ¿ Á   Â Ã   Ä  Å               
  ]٥٨ : النساء[ 

ا فتستقيم ا مطمئن ظلهم آمنًوالرؤساء العدول يعيش املجتمع يف
 . احلياة وتنمو

  ني فتفسدـع يف ظلهم خائفني وجلـة يعيش املجتمـوالرؤساء الظلم
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٣٦

 . احلياة وختتل حركة النمو
ومقارنة بني حركة احلياة يف الغرب وحركة احلياة يف بالد 

بينام ، املسلمني نجد أن حركة احلياة يف الغرب قد نمت واتسعت 
تعثرت وتأخرت حتى أصبحت  بالد املسلمني قد حركة احلياة يف

  الغربية يف كل شئون احلياةاملجتمعات اإلسالمية عالة عىل املجتمعات
 . والسبب هو عدل يف بالدهم وظلم يف بالد املسلمني
 ا وال وسيلةا معينًًواهللا سبحانه قد أمر بالعدل ثم مل يرشع له طريق

 . وسائلها غري حمددةحمددة وذلك يعني أن طرق إقامة العدل و
والذين ال يعرفون حقيقة الدين يعتقدون أن طرق إقامة العدل 

حيث زعموا أن  ، إال فإهنا ممنوعة البد فيها من دليل يدل عليها و
توقيفية فضيقوا عىل األمة وحجروا عليها ما  املقاصد والوسائل كلها

 . ا مما كان له آثاره السيئة عىل إقامة العدلًكان واسع
بل قد ظهر ، ا ًذا القصور يف معرفة حقيقة الرشيعة ليس جديدوه

 .يف األمة من قبل أكثر من ألف سنة لدى بعض الفقهاء 
 هـ ٤٠١(فقد حدث اختالف يف هذه املسألة بني اإلمام ابن عقيل 

أن وبني بعض فقهاء عرصه يف الطرق التي جيوز للوايل  ) هـ٤٩٣ -
 الطرق  فقهاء أنه البد أن تكون تلك اليسلكها إلقامة العدل فزعم أولئك
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٣٧

 . مرشوعة وعليها دليل
إن أي طريق توصل إىل : فأنكر عليه ابن عقيل قوله ذلك وقال 

 . العدل ومل يمنع منها الشارع فهي مرشوعة ولو مل يأت فيها نص
  .ّوقد أورد ابن القيم رمحه اهللا هذا املناظرة ورجح قول ابن عقيل

و يتحدث عن طرق ـ وه- ]هـ ٧٥١ - هـ٦٩١[ قال ابن القيم
معرفة األحكام يف الرشيعة وأهنا أوسع مما فهمه بعض اجلامدين من 

وجرت يف ذلك مناظرة بني أيب الوفاء ابن عقيل  : (-العلامء 
 . وبني بعض الفقهاء) هـ٤٩٣ -هـ ٤٠١(

 . ، وال خيلو منه إمام  العمل بالسياسة هو احلزم: فقال ابن عقيل
 . ال سياسة إال ما وافق الرشع : وقال اآلخر 
 السياسة ما كان من األفعال بحيث يكون الناس : فقال ابن عقيل 

  ، وإن مل يرشعه الرسول معه أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد
 ))  ال سياسة إال ما وافق الرشع((  ؛ فإن أردت بقولك وال نزل به وحي

 . أي مل خيالف ما نطق به الرشع فصحيح
؛ فقد جرى  ق به الرشع فغلط وتغليط للصحابةـدت ما نطوإن أر

اء الراشدين من القتل والتمثيل ما ال جيحده عامل بالسري، ـمن اخللف
،  ولو مل يكن إال حتريق املصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه عىل مصلحة
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 عمر ى، ونف وكذلك حتريق عيل كرم اهللا وجهه الزنادقة يف األخاديد
  .) نرص بن حجاج

،  ، ومضلة أفهام وهذا موضع مزلة أقدام  ( : قال ابن القيمثم
،  ، فعطلوا احلدود فرط فيه طائفة  ،، ومعرتك صعب وهو مقام ضنك

، وجعلوا  ، وجرءوا أهل الفجور عىل الفساد وضيعوا احلقوق
، وسدوا   حمتاجة إىل غريها، الرشيعة قارصة ال تقوم بمصالح العباد

،  ن طرق معرفة احلق والتنفيذ لهعىل نفوسهم طرقا صحيحة م
،  ، مع علمهم وعلم غريهم قطعا أهنا حق مطابق للواقع وعطلوها

 . ظنا منهم منافاهتا لقواعد الرشع
وإن نافت ما فهموه  ولعمر اهللا إهنا مل تناف ما جاء به الرسول 

نوع تقصري يف :  ، والذي أوجب هلم ذلك من رشيعته باجتهادهم
 .معرفة الرشيعة 

 . وتنزيل أحدمها عىل اآلخر . تقصري يف معرفة الواقعو
، وأن الناس ال يستقيم هلم أمرهم إال  فلام رأى والة األمور ذلك

، أحدثوا من أوضاع سياساهتم  بأمر وراء ما فهمه هؤالء من الرشيعة
ز ـ، وع ، وتعذر استدراكه فتفاقم األمر، وفسادا عريضا  رشا طويال

 ا ـ، واستنقاذه وس من ذلكـالرشع ختليص النفائق ـعىل العاملني بحق
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 . من تلك املهالك

، فسوغت من ذلك ما  وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة

تيت من تقصريها يف معرفة ُ، وكلتا الطائفتني أ ينايف حكم اهللا ورسوله

،  فإن اهللا سبحانه أرسل رسله ، وأنزل به كتابه،  ما بعث اهللا به رسوله

 ، وهو العدل الذي قامت به األرض ، ليقوم الناس بالقسط هوأنزل كتب

 . واتٰوالسم

، فثم رشع  فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان

 .) ١( )اهللا ودينه

رران فيه أن للرشيعة هذا التقعيد من هذين العاملني اجلليلني يق

مل   ولو فحيث كان العدل فثم رشع اهللا)) إقامة العدل (( مقاصد أمهها

 .يرد فيه نص 

كام يقرران أن هناك بعض العلامء مل حيسن فهم الرشيعة فأفتى بام 

ا منه أن هذا هو رشع اهللا فجنى عىل الرشيعة خيالف مقاصدها ظن

 .باسم الرشيعة 

  كل عرص فتجد من يقرأ النصوص ويفهم وهذا ما ابتليت به األمة يف

                                                
  ) .١٢( الطرق احلكمية )٤/٢٠٣(إعالم املوقعني ) 1(
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سد الرشع ويصد عن دين  مقاصد الرشيعة فيفتي بام يفمنها خالف
وال زالت األمة تعاين من هذا ،  وهو يظن أنه ينرص الدين  اهللا

،  وعز عىل العاملني بحقائق الرشع ختليص النفوس من ذلك (النوع 
 . )واستنقاذها من تلك املهالك

؛ ا يف كل مسألة ـة ال حتتاج نصـفابن عقيل يقرر أن سياسة األم
 ا املتجددة والتي يطلب فيها إقامة العدلن السياسة من أمور الدنيأل

وهو من املقاصد التي جاء هبا الدين ثم مل حيدد الصورة ، بني الناس 
ن أحوال الناس متجددة فرتك للناس أن التي يتم من خالهلا العدل أل

خيتاروا الطريق الذي حيقق هذا املقصد فكل طريق حيقق هذا املقصد 
 وال جاء فيه حديث وال قرآنبه وإن مل ينزل   اهللافهو من رشع 

 . عربة باألسامء سواء سميناه سياسة أو غري ذلك
 السياسة ما كان من األفعال بحيث يكون الناس معه  ( :فيقول

وال   ، وإن مل يرشعه الرسول أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد
  ).نزل به وحي

د ال ولكن بعض العلامء ال يفهم هذه احلقيقة فيعارض كل اجتها
 يقع الصد عن هبذا  ؛أن كل مسألة ال بد فيها من نصمنه ا نص فيه ظن

  . كام قال ابن القيم  اهللادين 
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، وجرءوا  ، وضيعوا احلقوق ، فعطلوا احلدود فرط فيه طائفة (
 ، وجعلوا الرشيعة قارصة ال تقوم بمصالح أهل الفجور عىل الفساد

  .)، حمتاجة إىل غريها  العباد
 وهو يعتقد أنه مربز يف  اهللاهو قصور يف فهم رشع والسبب 

 .رشع اهللا 
ولعمر اهللا إهنا مل تناف ما   ( : القيم عن السياسية العادلةُ ابنَقال

  .) وإن نافت ما فهموه من رشيعته باجتهادهم  جاء به الرسول
نوع تقصري يف :  والذي أوجب هلم ذلك(   :قال رمحه اهللاثم 

وتنزيل أحدمها عىل  ، تقصري يف معرفة الواقعو ، معرفة الرشيعة
 . )اآلخر

ا من املفتني يف هذا ًرمحك اهللا يا ابن القيم فكيف لو رأيت كثري
 .!الزمان 

 
 
 
 
 



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٤٢

٤٢

 ع ـ تحتمل أدنى المفسدتين لدف : القاعدة الرابعة
 أعالهما                            

وهي من  اإلسالميةهذه القاعدة وردت يف عرشات املصنفات 

وال يكاد يستغني  ، أعظم القواعد وأمهها يف حتقيق مقاصد الرشيعة

 يف الظروف غري العادية التي يمر هبا احلاجة إليهاعنها مسلم وتتأكد 

 .املسلم أو املجتمع املسلم 

ومعناها أن املسلم قد يعرض له موقفان حمرمان أو فيهام رضر أو 

له من أحدها  البد ولكن بعضها أشد من بعض وهو  ،فوات حق

 . ا ًحتى لو كان حرامًرضرا فعندئذ يبارش أخفهام 

عادة الرشع دفع أعظم املفسدتني ] : (هـ٦٨٤:ت[  قال القرايف

  .)١()بإيقاع أدنامها وتفويت املصلحة الدنيا لتوقع املصلحة العليا 

       وقد كتبت ما يشبه هذا يف  (: ] هـ ٧٢٨: ت  [ قال ابن تيمية

 ويف أن الرشيعة جاءت بتحصيل املصالح )) اإلمارة واخلالفة  قاعدة((

ريين  ورش ـوأهنا ترجح خري اخل، وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها 

 ا ـم املصلحتني بتفويت أدنامهـيل أعظـوحتص) أي يف الرتك  (الرشين 

                                                
  ) .٣/٤٥٣(  يف فروع املالكية للقرايفالذخرية) 1(
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  .)١()وتدفع أعظم املفسدتني باحتامل أدنامها 
:  عن فوائد صلح احلديبية ومنها:  ]هـ ٧٥١:  ت [ قال ابن القيمو

 أن مصاحلة املرشكني ببعض ما فيه ضيم عىل املسلمني جائزة ((
، ففيه دفع أعىل املفسدتني  ، ودفع ما هو رش منه للمصلحة الراجحة

  .)٢())باحتامل أدنامها 
والتحكيم يف هذا الباب للقاعدة الكربى التي عليها مدار   ( :وقال

 ، وهي إيثار أكرب املصلحتني يها مرجع اخللق واألمر، وإل الرشع والقدر
 يف أدنى ، والدخول ، وإن فاتت املصلحة التي هي دوهنا وأعالمها

  .) ٣()املفسدتني لدفع ما هو أكرب منها 
  : مها وهذه القاعدة كام ترى اشتملت عىل قاعدتني أخريني

إذا تعارضت مصلحة كربى مع مفسدة صغرى وجب تقديم  *
  .ة الكربىاملصلح

رضت مصلحة كربى مع مصلحة صغرى وجب اوإذا تع *
 .عىل الصغرى  تقديم الكربى

                                                
   .)٢٠/٤٨ (لشيخ اإلسالم ابن تيميةجمموع الفتاوى ) 1(
   . )٣/٢٧٢(البن قيم اجلوزية   يف هدي خري العبادزاد املعاد) 2(
   . )١٥٥(سأل عن الدواء الشايف ملن اجلواب الكايف ) 3(
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٤٤

٤٤

 وقد استطرد ابن تيمية رمحه اهللا يف زيادة اإليضاح بام ال يستغني عن
 :معرفته كل طالب علم فقال يف مبحث تعارض احلسنات والسيئات 

مل يكن م أوكدمها َّازدحم واجبان ال يمكن مجعهام فقدفإذا (   -١
ومل يكن تاركه ألجل فعل األوكد تارك ،  اآلخر يف هذه احلال واجبا

 .  واجب يف احلقيقة
إذا اجتمع حمرمان ال يمكن ترك أعظمهام إال بفعل وكذلك 

 وإن سمي األدنى يف هذه احلال حمرما يف احلقيقةأدنامها مل يكن فعل 
 .   حمرم باعتبار اإلطالق مل يرضذلك ترك واجب وسمي هذا فعل

ويقال يف مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل املحرم للمصلحة 
 ) ....  ؛ أو لدفع ما هو أحرم الراجحة أو للرضورة

ا ال سيام يف األزمنة وهذا باب التعارض باب واسع جد(  -٢
 فإن هذه املسائل واألمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخالفة النبوة

ازدادت هذه املسائل ووجود ذلك من تكثر فيها وكلام ازداد النقص 
فإنه إذا اختلطت احلسنات بالسيئات وقع ، أسباب الفتنة بني األمة 

االشتباه والتالزم فأقوام قد ينظرون إىل احلسنات فريجحون هذا 
اجلانب وإن تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون إىل السيئات 

املتوسطون و، وإن ترك حسنات عظيمة ، فريجحون اجلانب اآلخر 
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٤٥

٤٥

الذين ينظرون األمرين قد ال يتبني هلم أو ألكثرهم مقدار املنفعة 
العمل باحلسنات  ]عىل  [ واملرضة أو يتبني هلم فال جيدون من يعينهم 

فينبغي للعامل أن يتدبر  ؛ لكون األهواء قارنت اآلراء وترك السيئات
 .أنواع هذه املسائل 

العفو عند : -ه فيام تقدم  كام بينت-وقد يكون الواجب يف بعضها 
 مثل أن  ،؛ ال التحليل واإلسقاط األمر والنهي يف بعض األشياء

يكون يف أمره بطاعة فعال ملعصية أكرب منها فيرتك األمر هبا دفعا 
مثل أن ترفع مذنبا إىل ذي سلطان ظامل فيعتدي ، لوقوع تلك املعصية 

ل أن يكون يف ومث، عليه يف العقوبة ما يكون أعظم رضرا من ذنبه 
هنيه عن بعض املنكرات تركا ملعروف هو أعظم منفعة من ترك 
املنكرات فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر اهللا به 

 . ورسوله مما هو عنده أعظم من جمرد ترك ذلك املنكر
 فالعامل تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن األمر 

 عن كاألمر بالصالح اخلالص أو الراجح أو النهي ،أو النهي أو اإلباحة 
 كام -وعند التعارض يرجح الراجح ، الفساد اخلالص أو الراجح 

 .  بحسب اإلمكان -تقدم 
   وإما لظلمهإما جلهله:  يتقيد باملمكن فأما إذا كان املأمور واملنهي ال
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٤٦

وال يمكن إزالة جهله وظلمه فربام كان األصلح الكف واإلمساك 
إن من املسائل مسائل جواهبا السكوت كام :  مره وهنيه كام قيلعن أ

سكت الشارع يف أول األمر عن األمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى 
 .  عال اإلسالم وظهر

؛ قد يؤخر البيان والبالغ ألشياء  فالعامل يف البيان والبالغ كذلك
ام إىل  كام أخر اهللا سبحانه إنزال آيات وبيان أحكإىل وقت التمكن

 يبني حقيقة احلال يف هذا أن  ،تسليام إىل بياهنا وقت متكن رسول اهللا 
   ]١٥: اإلرساء  [   º »       ¼ ½ ¾    ¿  :  اهللا يقول

برشط التمكن من العلم بام :  واحلجة عىل العباد إنام تقوم بشيئني 
 . أنزل اهللا والقدرة عىل العمل به

ون أو العاجز عن العمل فال أمر  فأما العاجز عن العلم كاملجن
وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن ، عليه وال هني 

كان ذلك يف حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن :  بعضه
 ،انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن مجيعه كاجلنون مثال 

 أو وهذه أوقات الفرتات فإذا حصل من يقوم بالدين من العلامء
األمراء أو جمموعهام كان بيانه ملا جاء به الرسول شيئا فشيئا بمنزلة 
بيان الرسول ملا بعث به شيئا فشيئا ومعلوم أن الرسول ال يبلغ إال ما 
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٤٧

٤٧

إذا أردت أن :   كام يقالأمكن علمه والعمل به ومل تأت الرشيعة مجلة
 .  تطاع فأمر بام يستطاع

ه ال يبلغ إال ما أمكن علمه ه واملحيي لسنتـفكذلك املجدد لدين
ام أن الداخل يف اإلسالم ال يمكن حني دخوله أن يلقن ـوالعمل به ك

؛ واملتعلم  وكذلك التائب من الذنوب.  مجيع رشائعه ويؤمر هبا كلها
واملسرتشد ال يمكن يف أول األمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له 

يكن واجبا عليه يف هذه مجيع العلم فإنه ال يطيق ذلك وإذا مل يطقه مل 
احلال وإذا مل يكن واجبا مل يكن للعامل واألمري أن يوجبه مجيعه ابتداء 
بل يعفو عن األمر والنهي بام ال يمكن علمه وعمله إىل وقت 
اإلمكان كام عفا الرسول عام عفا عنه إىل وقت بيانه وال يكون ذلك 

وجوب من باب إقرار املحرمات وترك األمر بالواجبات ألن ال
وقد فرضنا انتفاء هذا  والتحريم مرشوط بإمكان العلم والعمل

 .  فتدبر هذا األصل فإنه نافع.  الرشط
ومن هنا يتبني سقوط كثري من هذه األشياء وإن كانت واجبة أو 
حمرمة يف األصل لعدم إمكان البالغ الذي تقوم به حجة اهللا يف 

  لنهي وإن كان واجبافإن العجز مسقط لألمر وا، الوجوب أو التحريم 
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٤٨

٤٨

  .)١() يف األصل واهللا أعلم
وقد نقلنا هذا النص بطوله للحاجة إىل مثل هذا التقعيد يف 
الظروف الراهنة التي كثرت فيها النوازل فاضطربت جتاهها اآلراء 

 . واختلطت هبا األهواء 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  ) .٦١-٤٨/ ٢٠(  لشيخ اإلسالم ابن تيميةجمموع الفتاوى) 1(
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 المطلب الثاني

 )) للفقه السياسي التأصيل العلمي ((
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 : هي  على خمس عشرة فقرةيشتمل هذا المطلب
 يبدأ غالبية املصنفني يف اإلمامة باحلديث :احلاجة إىل اإلمامة  : ًأوال

 ، عن احلاجة إىل اإلمامة وحكمها يف الرشيعة واالستدالل عىل ذلك
وهذا أمر تتفق عىل رضورته مجيع املجتمعات البرشية عىل اختالف 

، ا عاش دون رياسة ًفلم يعرف أن جمتمعأدياهنا ومذاهبها وواقعها 
 كبرية فليس هناك إذن حاجة إىل إثبات احلاجة مسواء كانت صغرية أ

 . أو وجوب إقامتها يف األمة ) الرياسة  (إىل اإلمامة 
  .تعريف اإلمامة :ا ًثاني

  أو الوالية أو اخلالفة وكلها-تتفق املصادر التي حتدثت عن اإلمامة 
 . أن املراد هبا رياسة الدولة يف املجتمع املسلم -أسامء ملسمى واحد 

 : اإلمامة ) : (هـ٤٥٠:  ت( قال أبو احلسن عيل بن حممد املاوردي
  .)١()موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا 

اإلمامة )  : ( هـ٤٧٨:  ت( وقال عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني
، يف مهامت  علق باخلاصة والعامة، تت ، وزعامة عامة رياسة تامة

  .)٢()الدين والدنيا 

                                                
   .)١/١٥( والواليات الدينية للاموردي األحكام السلطانية ) 1(
   .)٢٢ ( أليب املعايل اجلوينيغياث األمم يف التياث الظلم) 2(
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٥١

٥١

املجتمع أفراد تنصيب اإلمام حق لكل  : حق تنصيب اإلمام :ا ًثالث
 ) وكيل(  يف ترصيف شئوهنم فهو ًيعا مجهمعن)  ينوب(  املسلم إذ اإلمام

ٍعنهم وما كان لشخص ما أن ينوب عن شخص أو أشخاص ما أو  ٍ ٍ

 أن  ورضاهم إال إذا كانوا قارصين ال يستطيعونيتوكل عنهم دون إرادهتم
ر سنهم أو لسفه يف عقوهلم وما ـخيتاروا من يقوم بشئوهنم إما لصغ

 .عدا هؤالء فال جيوز اإلنابة عنهم إال باختيارهم وإذهنم 
  عندما أمر اجلامعةا يف حديث رسول اهللا ًوقد ورد ذلك رصحي

 أحدهم ))ِّ يؤمروا (( بأن يف السفر أو من كان يف مكان خارج العمران
 .أحدهم عليهم وبينهام فرق كام ال خيفى  )) َّفليتأمر ((عليهم ومل يقل 

جيب أن يعرف أن والية أمر الناس من : فصل   (:قال ابن تيمية 
 .   الدين بل ال قيام للدين وال للدنيا إال هباأعظم واجبات

بعضهم إىل فإن بني آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتامع حلاجة 
 اَِذإ (( : ، وال بد هلم عند االجتامع من رأس حتى قال النبي  بعض

 أيب ، من حديث  رواه أبو داود)١()) ْمُهَدَحَوا أُرِّمَؤُيْلَ فٍرَفَ سِ يفٌةَثَالَ ثَجَرَخ
بن اوروى اإلمام أمحد يف املسند عن عبد اهللا  . ، وأيب هريرة سعيد

                                                
وصححه ) ٥/٢٥٧(  والبيهقي يف اجلهاد ،) ٢٦٠٨: ح (  أخرجه أبو داود  :صحيح) 1(

  ) .٢٤٥٤: ح )  ( ٨/١٠٦( األلباين يف اإلرواء 
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٥٢

ِ حيَال (( :  قالأن النبي  عمرو َ األَنِ مٍةَالَِف بَونُونُكَ يٍةَثَالَِث لُّلَ  َِّال إِضْرْ
 . )١()) همَحدَ أْمِهْيَلَوا عُرَّمَأ

تأمري الواحد يف االجتامع القليل العارض يف السفر،   فأوجب
  .)٢() تنبيها بذلك عىل سائر أنواع االجتامع

 ر عليهم أمته بتولية والة أمووهلذا أمر النبي   (:وقال رمحه اهللا 
، وإذا حكموا بني  وأمر والة األمور أن يردوا األمانات إىل أهلها، 

، وأمرهم بطاعة والة األمور يف طاعة اهللا  الناس أن حيكموا بالعدل
 .)٣(ثم ذكر احلديثني السابقني)  تعاىل

أحدهم ال أن )  ِّؤمرُأن ت(  أوجب عىل اجلامعة أي أن النبي 
 . دون اختيارهم ) َّتأمرَي (أحدهم هو الذي 

ع هذا ُوإذا رش: ( بعد إيراده للحديثني السابقني  وقال الشوكاين
، فرشعيته لعدد أكثر   يف فالة من األرض أو يسافرونلثالثة يكونون

                                                
بسند ضعيف فيه ابن هليعة ، وهو يسء ) ٢/١٧٧( أخرجه يف املسند  : صحيح لغريه) 1(

 احلفظ ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، لكن له شاهد من حديث عمر بن اخلطاب 
 السابق  ووافقه الذهبي ، واحلديثوصححه عىل رشط الشيخني) ١/٤٤٣(رواه احلاكم 

 . شاهد له أيضا 
   . )١٢٩ (لشيخ اإلسالم ابن تيميةالسياسة الرشعية ) 2(
   .)٩ ( يف اإلسالم لشيخ اإلسالم ابن تيميةاحلسبة ) 3(
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٥٣

٥٣

،  ِيسكنون القرى واألمصار وحيتاجون لدفع التظامل وفصل التخاصم
سلمني إنه جيب عىل امل ((:  قال دليل لقول منويف ذلك  . أوىل وأحرى

  .)١()) واحلكام  األئمة والوالةُنصب
ُ أنه جيب عىل املسلمني نصب األئمة - رمحه اهللا -يذكر  أي ... َ

املسلمون هم الذين ينصبون األئمة ال أن األئمة هم الذين يستولون عىل 
ِّينصبوا (( رشع للجامعة من األمة أن أي أن النبي . ( اإلمامة   أحدهم )) ُ

 .)   أحدهميؤمرواأي 
اتفق املنتمون إىل اإلسالم عىل .  اختيار اإلمام ( :قال اجلويني 

أطبقوا عىل ، ثم  ، عىل ثبوت اإلمامة ، وتباين املطالب تفرق املذاهب
 وقد حتقق بالطرق القاطعة ، االختيار أن سبيل إثباهتا النص أو

، فال يبقى بعد  ن مذاهب أصحاب النصوصوالرباهني الالمعة بطال
 .)٢( )االختيارقسيم واالعتبار إال احلكم بصحة هذا الت

 -ًأي مل يرد يف الرشع نص يويل شخصا بعينه وإنام هو االختيار 
ا منها أن يتوىل ً فإذا اختارت األمة واحد-أي اختيار األمة لإلمام 

  عنها ًا ووكيالًنائب:  أي )) ويل أمرها  ((ترصيف أعامهلا فإنه يصبح بذلك

                                                
   .)٨/٢٩٤(ث سيد األخيار للشوكاين يمن أحادنيل األوطار ) 1(
  ) .١/٥٤(يف التياث الظلم للجويني غياث األمم ) 2(
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 . ولةيف ترصيف أمور الد
   )  هـ٤٨٣:  املتوىف ( قال العامل احلنفي  حممد بن أمحد الرسخيس

نه منصوب أل،  ويف مثل هذا جيب عىل اإلمام النظر للمسلمني (
  .)١()لذلك نائب عن مجاعتهم 

أي أن هناك من نصبه وليس ذلك إال ) منصوب  ( :فقوله  
ا ًله نائبألصحاب احلق الذين هم  الناس  فأصبح اإلمام بتنصيبهم 

  .عنهم
 .)٢()واإلمام نائب عن املسلمني أمجعني   (:وقال اجلويني الشافعي 

 : املتوىف ( وقال اإلمام املالكي أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطبي
 .)٣( )فإن اإلمام هو وكيل األمة ونائب عنها) : ( هـ٦٧١

ء وهم وكال،  والوالة نواب اهللا عىل عباده ( : ابن تيمية وقال
؛ ففيهم معنى  ؛ بمنزلة أحد الرشيكني مع اآلخر العباد عىل نفوسهم

 .)٤( )الوالية والوكالة

                                                
   .)١٨٩( للشيباين للرسخيس السري الكبري كتاب رشح ) 1(
 ) .١/٥٤(غياث األمم يف التياث الظلم للجويني ) 2(
   .)١/٢٧٢(اجلامع ألحكام القرآن تفسري القرطبي ) 3(
   .)١١ ( يف إصالح الراعي والرعية لشيخ اإلسالم ابن تيميةالسياسة الرشعية ) 4(
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 عن املسلمني يترصف نائباإلمام  (: وقال ابن القيم اجلوزية 

  .)١()، وقيام الدين  ملصاحلهم

 األمة هي حق لألمة وهبذا العرض املوجز يتبني أن الوالية عىل

 .رتضيه من أفراد األمة  عليها من تفهي التي تويل

ًا تأمر عليهم بالقوة لكان آثامًولو أن شخص ، ا ما ليس له ً مغتصبَّ

 . مثله كمثل الذي يغتصب أمواهلم أو أعراضهم

لو قد مات عمر لقد بايعت  : ( قال اً أن شخصوملا بلغ عمر 

، ثم  ، فغضب عمر ، فواهللا ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتة فتمت اًنفال

فمحذرهم هؤالء الذين ،  لقائم العشية يف الناسإين إن شاء اهللا :  قال

  .)٢( )يريدون أن يغصبوهم أمورهم

ا ً يبني أن اإلمامة حق لألمة وليس ألحد أن ينصب إمامفعمر 

 فمن فعل فقد غصبهم حقهم وهو كالم يف غاية دون مشورة األمة

 .الوضوح 

  وقد مشاورةر بغري عهد وال واملراد أنه يثبون عىل األم(  قال ابن حجر

                                                
   ).٣/٤٢٥( ري العباد البن قم اجلوزية يف هدي خزاد املعاد ) 1(
  ).١٦٩١( ، ومسلم  )٦٨٣٠ (رقمرواه البخاري ) 2(



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٥٦

٥٦

 .)١( )  وفق ما حذره عمروقع ذلك بعد عيل
 .الطريق الرشعي لتنصيب اإلمام  :ا ًرابع

 أن تنصيب اإلمام حق لألمة فام هو بعد أن تبني من كالم النبي 
 .الطريق املوصل إىل ذلك التنصيب ؟ 

  .ة  وطبقه الصحاب اهللا كام بني )) الشورى ((طريق التنصيب هو 
 i j k  l m  n o p : تعاىل قال

q r s   ]٣٨ : الشورى[  
  . n o p :  قال تعاىل  يف معرض املدح واإلقرار

 ال ينفردون برأي حتى جيتمعوااملعنى أهنم  ( :  قال الزجاج*
 . )٢( )عليه

:   ذكر النقاش n o p :  وقوله  ( : قال السمعاين*
؛ فمدحهم اهللا  اورون يف األمر بينهمنصار وكانوا يتشأن هذا يف األ

 ،  ، وترك االستبداد بالرأي اق الكلمةـوذلك دليل عىل اتف،  عىل ذلك
  . )والرجوع إىل الرأي عند نزول احلادثة

  مدح لكل  i j :  وقوله تعاىل  ( : وقال ابن عطية*
                                                

  ) .١٢/١٤٧( فتح الباري ) 1(
   ) .٤/٤٠١( معاين القرآن وإعرابه ) 2(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٥٧

٥٧

 تعاىل القوم الذين أمرهم شورى َ، ومدح  رشعهَِلبَمن آمن باهللا وق
امع الكلمة والتحاب واتصال األيدي ـن يف ذلك اجتأل،  همبين

  .)١() والتعاضد عىل اخلري
 فقيل  n o p  :  وأما قوله تعاىل  ( : وقال الرازي*

 أي ،  بينهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى اهللا عليهمكان إذا وقعت
 .2) () ال ينفردون برأي بل ما مل جيتمعوا عليه ال يقدمون عليه: 

ال يربمون أمرا :   أي n o p    ( : وقال ابن كثري*
 يف مثل احلروب وما جرى ِ، ليتساعدوا بآرائهم حتى يتشاوروا فيه

     = > @? A B  C D E:  ، كام قال تعاىل جمراها

، يشاورهم يف  السالمو]   الصالة [وهلذا كان عليه  ]١٥٩:  ِآل عمران [
 .  لوهبم، ليطيب بذلك ق احلروب ونحوها

، جعل   الوفاة حني طعنوهكذا ملا حرضت عمر بن اخلطاب 
 . )٣( )ده شورى يف ستة نفرـاألمر بع

 رأيت ( :  وقد روى عمرو بن ميمون قصة استخالف عمر ، فقال

                                                
 ) .٧/٢١١( تفسري القرآن العظيم البن كثري ) 1(
  ) .٢٧/٦٠٣(  للفخر الرازي التفسري الكبري) 2(
   ) .٧/٢١١ ( بن كثريال  العظيم القرآن تفسري)3(



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٥٨

٥٨

 أمري فقالوا أوص يا:  ، فذكر احلديث يف مقتله قال عمر بن اخلطاب
 األمر من هؤالء النفر ِما أحد أحق هبذا:  فقال ، ، استخلف املؤمنني

ا ى عليَّ فسموهو عنهم راض  أو الرهط الذين تويف رسول اهللا
:  ، قال عوفوعثامن والزبري وطلحة وسعدا وعبد الرمحن بن 

 .) ١( )- كالتعزية له -يشهدكم عبد اهللا بن عمر وليس له من األمر يشء 
 ورىفذكر أن أصحاب الش، روى املسور بن خمرمة قصة الشورى  وقد

فامل الناس ( : ل الستة أسندوا االختيار إىل عبد الرمحن بن عوف  فقا
 ، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط وال عىل عبد الرمحن

 .) ٢( )يشاورونه تلك الليايل، ومال الناس عىل عبد الرمحن  يطأ عقبه
 ، واجتمع ملا صىل للناس الصبح (ويف صبيحة آخر أيام املشاورة 

، أرسل إىل من كان حارضا من املهاجرين  أولئك الرهط عند املنرب
، وكانوا وافوا تلك احلجة مع  ، وأرسل إىل أمراء األجناد نصارواأل

عيل إين ، يا  أما بعد ((:  ، ثم قال عمر، فلام اجتمعوا تشهد عبد الرمحن
، فال جتعلن عىل  ، فلم أرهم يعدلون بعثامن قد نظرت يف أمر الناس

                                                
 ، باب قصة البيعة واالتفاق عىل يف فضائل أصحاب النبي ) ٣٧٠٠(البخاري رقم ) 1(

  .عثامن بن عفان 
  . يف األحكام ، باب كيف يبايع اإلمام الناس ؟) ٧٢٠٧(صحيح البخاري رقم ) 2(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٥٩

٥٩

، واخلليفتني  أبايعك عىل سنة اهللا ورسوله:  )١( ، فقال)) سك سبيالنف
،  نصارواأل، وبايعه الناس املهاجرون  ، فبايعه عبد الرمحن من بعده

  الناس ثالثةوهذا بعد أن شاور عبد الرمحنوأمراء األجناد واملسلمون 
  .)٢( )أيام ال خيلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثامن

 وف مل ينفرد باالختيار بل قام بمشاورة الصحابةفعبد الرمحن بن ع
 . طوال األيام الثالثة ثم أعلن النتيجة

وأرسل إىل أمراء األجناد وكانوا وافوا : ( قوله  : قال ابن حجر
ع عمر ورافقوه إىل  أي قدموا إىل مكة فحجوا م))تلك احلجة مع عمر 

،  محص وعمري بن سعد أمري،  معاوية أمري الشام :املدينة وهم 
،  وأبو موسى األشعري أمري البرصة، واملغرية بن شعبة أمري الكوفة 
 .وعمرو بن العاص أمري مرص 

 وأنه دار تلك الليايل كلها عىل الصحابة ومن... زاد املدائني  (  :وقال
  .) ال خيلو برجل منهم إال أمره بعثامن واىف املدينة من أرشاف الناس
يل ذلك ـوإنام قال لع: بن التني ا قال  ( :وأضاف ابن حجر فقال

 ن غريه مل يكن يطمع يف اخلالفة مع وجوده ووجوددون من سواه أل

                                                
  .   لعثامن القائل هو عبد الرمحن بن عوف  )1(
  ) .٣٩٥(للبيهقي عىل مذاهب أهل السنة واجلامعة د  االعتقا)2(



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٦٠

٦٠

نصار وأمراء من أهل الشورى واملهاجرين واألعثامن وسكوت من حرض 
  .)١()فيام قال وعىل الرضا بعثامن  األجناد دليل عىل تصديقهم عبد الرمحن

وأعلن ) ه تلك الليايل يشاورون( فالناس مالوا إىل ابن عوف 
، فلم أرهم  قد نظرت يف أمر الناسإين  (نتيجة الشورى بقوله 

 وأكد املسور راوي احلديث أن - أي شاورهتم - ) يعدلون بعثامن
 وقال املسور  ) ٢() الليايل يشاورونه تلك عبد الرمحن( الناس مالوا إىل 

 ) ٣()يام  ثالثة أشاور عبد الرمحن الناسوهذا بعد أن  : (كذلك 
 من ًواهللا ما ترك أحدافام رأيت مثل عبد الرمحن ،  (  :وقال املسور

 استشارهم إالاملهاجرين واألنصار وال ذوي غريهم من ذوي الرأي 
 .)٤()تلك الليلة 

،  وقد قبل مجيع الناس يف املدينة تلك النتيجة فبايعوا عن بكرة أبيهم
  . يف آخر الروايةوهذا واضح

 تؤكد أن تنصيب اإلمام ال يتم إال من الصحابة فهذه املواقف 
 .بالشورى جلميع من أمكن مشاورته منهم 

                                                
  ) .١٣/١٩٧(فتح الباري ) 1(
  .يف األحكام ، باب كيف يبايع اإلمام الناس ؟ ) ٧٢٠٧(صحيح البخاري رقم ) 2(
  ) . ٣٦٥(االعتقاد عىل مذاهب أهل السنة واجلامعة للبيهقي ) 3(
  ) .٩٧٧٦(رواه عبد الرزاق يف املصنف رقم ) 4(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٦١

٦١

د ـه بأنه قـ من خيالففهذا هو الطريق املرشوع الذي حذر عمر 
فمن بايع رجال عىل غري مشورة من  : (يعرض نفسه للقتل فقال 

  .)١(  )، تغرة أن يقتال ع هو وال الذي بايعهياب، فال ي املسلمني
ًغررت بالقوم تغريرا :  التغرير، يقال:  التغرة ( : قال أبو عبيد

ً بيعتهام تغريرا بأنفسهام للقتل وتعرضاوإنام أراد عمر أن يف ...،  وتغرة ً 
، فيفعل   ذلكَّ، وأمر أال يؤمر واحد منهم لئال يطمع يف له فنهامها عنه

 .) ٢()هذا الفعل 
 من غري مشورةسه ، أو غريه من دعا إىل إمارة نف : (  وقال عمر

 . )٣() فال حيل لكم إال أن تقتلوه من املسلمني
 .)٤( )عن مشورةال بيعة إال : ( وقال كذلك 

 
 
 
 

                                                
  .يف احلدود ) ١٦٩١( يف احلدود ، ومسلم رقم  )٦٨٣٠(  رقمرواه البخاري) 1(
   .)٨/٤٦٦ ( رشح صحيح البخاريأورده ابن بطال يف ) 2(
  ) .٣/٩٣٩( ، وابن شبة يف تارخيه ) ٩٧٥٩(رواه عبد الرزاق ) 3(
  ) . ٣/٩٣٣( تاريخ ابن شبة ) 4(



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٦٢

٦٢

 : تنصيب الصحابة للخلفاء :ا ًخامس
سلك الصحابة ثالثة مسالك لتنصيب اإلمام وكلها تعتمد عىل 

 :الشورى 
  . وحده التشاور: املسلك األول

 يتشاورون يف أمر  بعد موت النبي اجرون فقد اجتمع امله
 كن كذلونصار يف سقيفة بني ساعدة  يتشاوراخلالفة واجتمع األ

خلالفة حق ألصحاب الدار ا منهم أن امن يولونه اخلالفة ظنفي
فلام بلغ املهاجرين خرب اجتامعهم ، -نصار  أي األ- األصليني

ارتفعت أصواهتم سارعوا إليهم وجرى يف االجتامع تداول احلديث و
نصار ا األًمجيعفسارعوا ،  األمر ببيعته أليب بكر حتى حسم عمر 

 كان يطمع يف واملهاجرون إىل البيعة ومل يتخلف إال الشخص الذي
 . ) عبادة سعد بن (  الفة وهوـاخل

 .ثم كانت البيعة الكربى بعد ذلك يف املسجد 
كان أبو (  :  قال-  وكان من أصحاب الصفة- عن سامل بن عبيد

يا صاحب رسول اهللا تويف :   فقيل له عند رسول اهللا ر ـبك
 .فعلموا أنه كام قال .  نعم:  ؟ فقال رسول اهللا 

  فبينا هم كذلك يتشاورون، فاجتمع املهاجرون يتشاورون ثم خرج 



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٦٣

٦٣

يف هذا احلق فإن هلم ، نصار انطلقوا بنا إىل إخواننا من األ:  إذ قالوا
منا رجل :  نصارفقال رجل من األ، نصار وا فأتوا األفانطلق، نصيبا 

ا ً سيفان يف غمد واحد إذ((:   فقال عمر بن اخلطاب ، ومنكم رجل
من هذا الذي له هذه :  وقال ، فأخذ بيد أيب بكر ، ال يصطلحا 

 ¦      ¥ ؟   من مها] ٤٠:  التوبة [  ¡ ¢ £ ¤:  الثالث
§    ] ؟   من صاحبه] ٤٠:  التوبة  ̈© ª « 

¬   ] فقالم؟ فبسط عمر يد أيب بكر   مع من هو] ٤٠:  التوبة   :
  .)١( )فبايع الناس أحسن بيعة وأمجلها، بايعوه 

 ، فكثر اللغط  : (حدث يف السقيفة فقال  ماوقد روى عمر 
يا  ابسط يدك:  ، فقلت  من االختالفُقتِرَ، حتى ف وارتفعت األصوات

 .)٢() نصار، وبايعه املهاجرون ثم بايعته األ بايعته، فبسط يده ف أبا بكر
 ماعدا سعد بن عبادة -وهذا إمجاع ممن حرض السقيفة كام ترى 

  .-ا يف اإلمامة ً وراغباًحيث كان مريض

ة ال ـسائر األم ف شخص أو أشخاص عن بيعة تتفق عليهاُّلـَوخت
 ، ة ـالفللخ ديقـٍ كلمة طعن يف أهلية الصينقضها ومل ينقل عن سعد 

                                                
   ) .٧/٣٩( وانظر فتح الباري ) ١٦٥٤٩(سنن البيهقي رقم ) 1(
  ) .١٦٩١(ومسلم رقم  ) ٦٨٣٠(رقم رواه البخاري ) 2(



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٦٤

٦٤

  . يعذر عليه قد هو موقف نفيسوإنام
 وإن أبا بكر ((وقال عمر يف اليوم الثاين عند بيعة العامة يف املسجد 

،  ، فإنه أوىل املسلمني بأموركم ، ثاين اثنني صاحب رسول اهللا 
 ، وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك يف سقيفة )) فقوموا فبايعوه

  .)١() العامة عىل املنرب ، وكانت بيعة بني ساعدة
الفة ـفهذا االجتامع دليل عىل أنه ال حيق ألحد أن يستويل عىل اخل

وإنام بالرأي واملشورة وتنصيب ، بقوة العشرية وال بقوة السالح 
 وهلذا مل يتخلف أحد عن وليس هناك أوىل من أيب بكر ، األوىل هبا 

مل  ولو،  عليها أحد  ومل يعرتض- إال سعد بن عبادة كام تقدم -بيعته 
جير شورى وحوار ظهر من خالله الشخص األوىل باإلمامة ملا كانت 

 .تلك املسارعة إىل البيعة 
  .املشاورة فيمن يستخلف : املسلك الثاين

  استخلف عمر بن اخلطاب وقد شاورملا اقرتبت وفاة أيب بكر 
 .فيه كبار الصحابة 

َرج ابن سعد عن أيب سلمة بن عبد الـأخ رمحن وغريه أن أبا بكر َ
َّ ملا استعز به دعا عبد الرمحن بن عوف ِّالصديق  ِ ُأخربين:   وقال  

                                                
  ) .٧٢١٩( رقم رواه البخاري) 1(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٦٥

٦٥

 ؟  عن عمر بن اخلطاب
 .  ما تسألني عن أمر إال وأنت أعلم به مني : فقال عبد الرمحن

 .  ْ وإن: فقال أبو بكر
ِن رأيِ أفضل م- واهللا - هو : فقال عبد الرمحن  .  ك فيهْ

 ؟   أخربين عن عمر:  فقالن بن عفان ثم دعا عثام
 .   أنت أخربنا به: فقال
َّاللهم علمي :  فقال عثامن بن عفان،  عىل ذلك يا أبا عبد اهللا : فقال

 .  ، وأنه ليس فينا مثله نيته رسيرته خري من عالّبه أن
 .  ُ، واهللا لو تركته ما عدوتك  يرمحك اهللا: فقال أبو بكر

َ، وأسيد بن احلضري وغريمها  زيد أبا األعوروشاور معهام سعيد بن  ُ
اللهم أعلمه اخلرية بعدك يرىض :  فقال أسيد.  نصارواأل من املهاجرين

 ومل يل ،  الذي يرس خري من الذي يعلن. ، ويسخط للسخط للرىض
  .)١() منه هذا األمر أحد أقوى عليه

  د أوىل باخلالفة منه ـ فلم يكن هناك أحو مل يشاور ـوحتى ل

                                                
تاريخ دمشق ) ٢/٦٦٧(تاريخ ابن شبة ،  ) ط العلمية/٣/١٤٩(الطبقات الكربى ) 1(

املطالب العالية ( وأورده ابن حجر يف ) ٣/١١( تاريخ اإلسالم للذهبي )٣٠/٤١١(
   ) .٤٣١٣( رقم 



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٦٦

٦٦

 ومعرفة رضا، واملشورة إنام هي للوصول إىل معرفة األصلح للخالفة 

الشخص  إذ هو الناس وال شك أن اجلميع كانوا يعتقدون أهليته 

 يعرفون له  أيب بكر فالصحابةمع إليه الثاين الذي كان يقربه الرسول 

 . فضله ومكانته

ي جلميع  أ-؟  ورىـم جيعلها شـمل ل:  فإن قال ( : قال أبو نعيم

، وأما عند اإليضاح  إنام الشورى عند االشتباه:    قيل له-الصحابة 

وهم ! وا به وسلموه ـأال تراهم رض.  ال معنى للشورىـوالبيان ف

  .)١() متوافرون

  املنفية هنا الشورى العامة ال الشورىبالشورىلعل أبا نعيم أراد 

 ة ممن هلم شوكةبكر قد شاور مجاعة من الصحاب اخلاصة وإال فإن أبا

 .تقدم  ورياسة كام

، فدعوا اهللا لعمر  إين لواقف يف قوم(  : ، قال م وعن ابن عباس

، إذا رجل من خلفي قد وضع  ، وقد وضع عىل رسيره بن اخلطابا

إن كنت ألرجو أن جيعلك اهللا ،  رمحك اهللا:  ، يقول مرفقه عىل منكبي

 ُتْنُك ((:  يقول  ين كثريا ما كنت أسمع رسول اهللا، أل مع صاحبيك

                                                
  ) .١/٢٧٦(تثبيت اإلمامة ) 1(
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٦٧

٦٧

 )) ُرَمُعَ وٍرْكَو بَُبأَ وُتْقَلَطْ، وان ُرَمُعَ وٍرْكَو بُبَأَ وُتْعلَفَ، و ُرَمُعَ وٍرْكَو بُبَأَو

، فالتفت فإذا هو عيل بن أيب  فإن كنت ألرجو أن جيعلك اهللا معهام

 .)١()طالب 
ولو مل يكونوا ،  ومل يمتنع أحد عن البيعة فسلم اجلميع لعمر 

 . منهم قتنعني به لتوقفوا عن بيعته أو توقف من مل يقتنعم
ملا و، نعم هناك أفراد خشوا من شدته ولكنهم ال ينكرون أهليته 

وكان غرة يف ، توىل اخلالفة ظهر من عدله وحزمه ما سطره التاريخ 
 .جبني األمة اإلسالمية 

 .  خيار األمة يفشورى جعل األمر  : املسلك الثالث
 هم خيار الصحابة)  ستة(  كذلك جعل اخلالفة يف ثم إن عمر 
م ـ هلو حب رسول اهللا ـريهم وهـ بتميزهم عن غآنذاك مستدال
 . ورضاه عنهم
، فاخلالفة شورى بني هؤالء  فإن عجل يب أمر  : ( قال عمر

  .)٢( )وهو عنهم راض  ، الذين تويف رسول اهللا الستة

                                                
 يف )٢٣٨٩(رقم ومسلم  ، يف فضائل أصحاب النبي  ) ٣٦٧٧(رقم رواه البخاري ) 1(

    .فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر بن اخلطاب 
  .يف املساجد ومواضع الصالة  ) ٥٦٧( رقم رواه مسلم) 2(
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٦٨

٦٨

فيه ويتفقون عىل واحد معنى شورى يتشاورون  ( : قال النووي
 عثامن وعيل وطلحة وزبري وسعد بن أيب وقاص من هؤالء الستة

ومل يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من ، وعبد الرمحن بن عوف 
نه من أقاربه فتورع عن إدخاله كام تورع عن إدخال ابنه العرشة أل

  .)١( )عبد اهللا 
له من املنزلة يف د ـن يف أهل اإلسالم أحـمل يك (  :قال الطربي

 الدين واهلجرة والسابقة والعقل والعلم واملعرفة بالسياسة ما للستة
  .)٢( )الذين جعل عمر األمر شورى بينهم

 : صفات احلاكم: ا ًسادس
ومثل هذا ، احلاكم شخص يمثل األمة ومؤمتن عىل دينها وأمواهلا 

يليق أن إذ ال ، يكون متحليا بصفات متيزه عن سائر األمة ينبغي أن 
ا ًالصفات ما جيعله مرضيا عند األمة مأمون منه ل ُخيتار شخص ليست

 .عىل دينها ودنياها 
وقد أورد كل من صنف  يف الفقه السيايس الصفات التي جيب أن 

 . يتصف هبا الشخص الذي يراد تنصيبه لإلمامة

                                                
  ) .٣/٥٧ ( مسلمالنووي عىل صحيح رشح ) 1(
   .)٨/٢٧٥ ( يف رشح صحيح البخاريالذكره ابن بط) 2(
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 ،العدالة (  :وأمجعها ما ذكر املاوردي فقد مجعها يف سبع صفات هي 
 والنسب، والشجاعة ، والرأي ، وسالمة األعضاء ، ة احلواس وسالم

  .) القريش
هذه الصفات التي ال جيوز أن ينصب أحد مل تتوافر فيه وأهم هذه 

 .  الصفات هي صفة العدالة
 .لق ُ استقامة اخل:واملراد بالعدالة 

أن العدالة هي الصالح يف الدين :  ذكر الفقهاء (  :قال املاوردي
 .)١( )، وجتنب ما يدنسه ويشينه ؛ باستعامل ما جيمله ويزينه واملروءة

فسق يمنع من انعقاد اإلمامة ومن  ( الـ وقد ذكر املاوردي أن
، فلو عاد إىل  طرأ عىل من انعقدت إمامته خرج منها ، فإذا استدامتها

  .)٢()ة إال بعقد جديد ـالعدالة مل يعد إىل اإلمام
:  احلادي عرش  ( :ت اإلمامصفاعن وهو يتحدث  قال القرطبي

ال خالف بني األمة أنه ال جيوز أن تعقد اإلمامة نه ، أل أن يكون عدال
  .)٣()لفاسق 

                                                
  ) .٤١( والواليات الدينية للاموردي األحكام السلطانية) 1(
  ) .٤٢( والواليات الدينية للاموردي األحكام السلطانية) 2(
   ) .١/٢٧٠( اجلامع ألحكام القرآن ) 3(
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 .)١() وال جيوز عقد اإلمامة لفاسق (  :وقال اجلويني
ر وال ـام بر مل جيز تولية فاجـفإن أمكن تولية إم ( : وقال ابن تيمية

إلنكار عليهم بحسب اإلمكان ، فإن هؤالء جيب ا بدعته مبتدع  يظهر
 .) ٢( )وال جيوز توليتهم

ا إال ً مل يصبح إماموإذا توافرت صفات اإلمامة يف شخص
 . بموافقة األمة وتويل نواهبا عقد اإلمامة له

فلو تفرد يف الوقت برشوط اإلمامة واحد مل   ( :قال املاوردي
  عنه إىل غريهيرشك فيها غريه تعينت فيه اإلمامة، ومل جيز أن يعدل هبا 

اد واليته بغري عقد وال ـل العلم يف ثبوت إمامته وانعقـواختلف أه
 ، ؛ فذهب بعض فقهاء العراق إىل ثبوت واليته وانعقاد إمامته اختيار

ن مقصود ؛ أل ومحل األمة عىل طاعته وإن مل يعقدها أهل االختيار
 . االختيار متييز املوىل وقد متيز هذا بصفته

 فقهاء واملتكلمني إىل أن إمامته ال تنعقد إال بالرضا وذهب مجهور ال
؛  ، فإن اتفقوا أمتوا ، لكن يلزم أهل االختيار عقد اإلمامة له واالختيار

 .)٣( )ن اإلمامة عقد ال يتم إال بعاقدأل
                                                

  ) . ٥٢٨( أليب املعايل اجلويني يف التياث الظلمغياث األمم ) 1(
  ) .٩(بة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  احلس)2(
  ). ٢٨( والواليات الدينية للاموردي األحكام السلطانية) 3(
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 أهل(  ارأي أنه ال بد من موافقة ممثيل األمة ممن أسموهم بأهل االختي

 بحسب رضا املجتمع أو من يمثلهوهذا يؤكد وجوب ) احلل والعقد 

 .العرف والعادة 

توافرت فيه رشوط اإلمامة دون غريه من سائر فهذا شخص 

ُاألمة اختلف يف انعقاد واليته بدون رضا األمة أو من ينوب عنها 
 !يشء منها ؟ مل يتوافر فيه نفكيف بم

 .وبقية الصفات معناها واضح 

ن اشرتاط النسب ألوأما النسب فقد طرأ عليه ما غري رشطيته 

 .  ا كام يف بعض الروايات ًورد مقيد

عن حممد بن جبري بن مطعم وغريه فقد ورد يف صحيح البخاري  

بن اأن عبد اهللا بن عمرو :   وهو عنده يف وفد من قريشأنه بلغ معاوية

، فقام  ، فغضب معاوية العاص حيدث أنه سيكون ملك من قحطان

 ، فإنه بلغني أن رجاال منكم أما بعد:  ثم قال،  فأثنى عىل اهللا بام هو أهله

،  رسول اهللا ، وال تؤثر عن  يتحدثون أحاديث ليست يف كتاب اهللا

ي سمعت ـ، فإن اين التي تضل أهلهاـ، فإياكم واألم فأولئك جهالكم

 ، إال  دـر يف قريش ال يعادهيم أحـإن هذا األم ((:  يقول رسول اهللا 
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  .)١()) أقاموا الدين، ما  كبه اهللا عىل وجهه

 ن احلديث الذيألويف إنكار معاوية ذلك نظر  (  :قال ابن حجر
 فيحتمل أن يكون خروج القحطاين إذا مل استدل به مقيد بإقامة الدين

فإن اخلالفة مل تزل يف قريش تقم قريش أمر الدين وقد وجد ذلك 
والناس يف طاعتهم إىل أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم 

شى إىل أن مل يبق هلم من اخلالفة سوى اسمها املجرد يف بعض وتال
 .)٢( )األقطار دون أكثرها

 : واجبات اإلمام واألمة  :اًسابع
 : هناك ثالثة أنواع من الواجبات             

 .  واجبات عىل اإلمام-١
 .  وواجبات عىل األمة-٢
 .  وواجبات مشرتكة بني اإلمام واألمة-٣

 :  د مجعها سبحانه يف آيتني من كتابههذه الواجبات ق
 

                                                
يف املناقب ، باب مناقب قريش وبنحوه رواه مسلم رقم  ) ٣٥٠٠(البخاري رقم ) 1(

  .يف اإلمارة ، باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش ) ١٨٢٠(
   .)٤/١٧٩( فتح الباري ) 2(
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٧٣

 : قال تعاىل
١-      ́  ³  ²  ±   °   ̄  ®  ¬  «  ª    ©

¹  ¸  ¶  µ  Å   Ä    Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º    
٢-      É  È  ÇÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê   
٣-  Ù  Ø     ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ý  Ü     Û  Ú   

àß  Þä  ã  â  á    ] ٥٩ - ٥٨:  النساء [ 
 وهذا عام لكل الناس،  بأداء األمانات والعدل تعاىل  فقد أمر)١(

 . بالدرجة األوىل كل من له والية عىل الناسولكنه يتناول 
 . ثم أمر بطاعة والة األمر من املؤمنني )٢(
 .ا بالتحاكم إىل الكتاب والسنة ً ثم ألزمهم مجيع)٣(

 : يتني قال ابن تيمية عن هاتني اآل
عليهم أن (  : )١(ورـنزلت اآلية األوىل يف والة األم:  قال العلامء

 .وإذا حكموا بني الناس أن حيكموا بالعدل  . يؤدوا األمانات إىل أهلها
  ، عليهم أن يطيعوا ريهمـية من اجليوش وغـونزلت الثانية يف الرع

                                                
 )٤٥٨٤( كام يف صحيح البخاري رقم لت يف أحد أمراء الرسايا عىل عهد رسول اهللا نز) 1(

ًثم جعلها العلامء دليال عىل الوالية العامة وسيأيت مزيد بيان بمشيئة اهللا تعاىل يف املبحث 
  .الثالث املطلب الثاين 
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٧٤

؛  ذلكأويل األمر الفاعلني لذلك يف قسمهم وحكمهم ومغازهيم وغري 
، فإذا أمروا بمعصية اهللا فال طاعة ملخلوق  إال أن يأمروا بمعصية اهللا

  .يف معصية اخلالق
وإن مل .فإن تنازعوا يف يشء ردوه إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 

 ، ، أطيعوا فيام يأمرون به من طاعة اهللا ورسوله تفعل والة األمر ذلك
م إليهم كام أمر اهللا ، وأديت حقوقه ألن ذلك من طاعة اهللا ورسوله

 ¿ À Á ÅÄÃÂ Æ      Ç:  ، قال تعاىل ورسوله
È  ] ٢:  املائدة[  

، واحلكم  وإذا كانت اآلية قد أوجبت أداء األمانات إىل أهلها
َّفهذان مج:  بالعدل    .، والوالية الصاحلة  السياسة العادلةُاعُ

 :  أما أداء األمانات ففيه نوعان: فصل  : ثم قال ابن تيمية
يجب عىل ويل ف ... :-  أي وظائف الدولة- أحدمها الواليات

، أصلح من جيده  األمر أن يويل عىل كل عمل من أعامل املسلمني
 ، فوىل من ويل من أمر املسلمني شيئا (( : ، قال النبي  لذلك العمل

 .)) رجال وهو جيد من هو أصلح للمسلمني منه فقد خان اهللا ورسوله
  ابةـ، وهو جيد يف تلك العص ال عىل عصابةـ رجَّمن وىل (( : ويف رواية 
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  .)١()) ، فقد خان اهللا ورسوله وخان املؤمنني من هو أرىض هللا منه
 .  ، روي ذلك عنه البن عمر:  وروى بعضهم أنه من قول عمر

  من ويل من أمر املسلمني شيئا فوىل(( : وقال عمر بن اخلطاب 
 .)) ، فقد خان اهللا ورسوله واملسلمني  رجال ملودة أو قرابة بينهام

 . وهذا واجب عليه
ى ـه البحث عن املستحقني للواليات من نوابه علـ فيجب علي

،  ، والقضاة ؛ من األمراء الذين هم نواب ذي السلطان األمصار
،  ، ومن أمراء األجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار ونحوهم

، والسعاة عىل  ، والشادين الكتاب، و من الوزراء:  ووالة األموال
وعىل   ،، وغري ذلك من األموال التي للمسلمني اخلراج والصدقات

؛ وينتهي  ، أن يستنيب ويستعمل أصلح من جيده كل واحد من هؤالء
،  ، وأمراء احلاج ، واملعلمني ، واملقرئني ذلك إىل أئمة الصالة واملؤذنني

                                                
حه من طريق بكر بن خنيس عن جابر بن حيوة وصح) ٤/٩٣(احلاكم يف املستدرك ) 1(

 . مرتوك : قال الدارقطني . بكر : وتعقبه الذهبي بقوله 
 عن حدثنا بقية بن الوليد عن شيخ من قريش: قال ) ١/٦(وبنحوه أخرجه أمحد يف املسند         

رجاء بن حيوة ، فاإلسناد ضعيف جلهالة الشيخ من قريش الذي روى عنه بقية ، ولكن 
 - رمحه اهللا -ن اخليانة كام سيورده ابن تيمية املعنى صحيح كام تقرره اآلية يف النهي ع

  .فيام بعد 
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٧٦

، وحراس  وخزان األموال،  ، والعيون الذين هم القصاد والربد
،   واحلدادين الذين هم البوابون عىل احلصون واملدائن ، احلصون

 ، ورؤساء ، وعرفاء القبائل واألسواق ونقباء العساكر الكبار والصغار
   ... الدهاقني((القرى الذين هم 

 ، ، من هؤالء وغريهم فيجب عىل كل من ويل شيئا من أمر املسلمني
 وال ، ت يده يف كل موضع أصلح من يقدر عليهأن يستعمل فيام حت

؛ بل يكون  ، أو سبق يف الطلب يقدم الرجل لكونه طلب الوالية
أن قوما دخلوا  (( :  ؛ فإن يف الصحيح عن النبي ذلك سببا للمنع

وقال  .)١()) ُهَبَلَ طْنَا مَذَا هَنَرْمَيل أَوُ نَا الَِّنإ:  ؛ فقال عليه فسألوه والية
، فإنك إن  ال تسأل اإلمارة!   يا عبد الرمحن((:  ن بن سمرةلعبد الرمح

وكلت ؛ وإن أعطيتها عن مسألة  أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها
،  ِهْيَِلإ َلِكَ وِهْيَلَ عَانَعَتْاسَو َاءَضَ القَبَلَ طْنَم (( :   وقال، )٢()) إليها

ْ ملْنَمَو ْملَ وُهْبُلْطَ يَ  . )٣()) هُدِّدَسُا يَكَلَ مِهْيَلَ ع اهللاَُلَزَْن أ؛ ِهْيَلَ عْنِعَتْسَ يَ

                                                
إنا ال نويل هذا من  ((يف اإلمارة ، ولفظه ) ١٧٣٣(ومسلم رقم ) ٧١٤٩(البخاري رقم ) 1(

   .)) سأله وال من حرص عليه
  ) .١٦٥٢(ومسلم رقم ) ٦٦٢٢(البخاري رقم ) 2(
ألعىل وهو ابن عامر الثعلبي وبالل فيه عبد ا. بسند ضعيف ) ٣/٢٢٠(أمحد يف املسند ) 3(

  .بن أيب موسى وهو ابن مرداس ضعيفان ا
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٧٧

، أو  رابة بينهامـ ألجل ق-،  فإن عدل عن األحق األصلح إىل غريه
، أو  ؛ أو طريقة ، أو مرافقة يف بلد أو مذهب ة أو صداقةـوالء عتاق

 ، أو لرشوة يأخذها ، والرومية ، والرتكية ، والفارسية كالعربية:  جنب
، أو لضغن يف قلبه  ، أو غري ذلك من األسباب و منفعةمنه من مال أ

  ودخل، فقد خان اهللا ورسوله واملؤمنني: -، أو عداوة بينهام  عىل األحق
 ; :  5 6 7  8 9:  فيام هني عنه يف قوله تعاىل

< = > ?   ] ثم قال،  ] ٢٧:  نفالاأل  :A 
B C D E F G  H I J  

  ] ٢٨:  نفالاأل [
، أو  ، قد يؤثره يف بعض الواليات ، أو لعتيقه به لولدهفإن الرجل حل

؛ وكذلك قد يؤثره زيادة  ؛ فيكون قد خان أمانته يعطيه ما ال يستحقه
يف بعض ، أو حماباة من يداهنه  ؛ بأخذ ما ال يستحقه يف ماله أو حفظه

 .)١( )ه، وخان أمانت ، فيكون قد خان اهللا ورسوله الواليات
 عىل َّوىلُملسلم أحوال األمة اليوم ومن ي فتأمل أخي ا :قلت

حجم اخليانة التي يرتكبها كثري من الرؤساء  يف ظل مصاحلها لتعرف 
 !!الضعف الذي منيت به األمة 

                                                
  ) .٩( لشيخ اإلسالم ابن تيمية السياسة الرشعية) 1(



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٧٨

٧٨

، كام قال تعاىل يف  األموال:  القسم الثاين من األمانات (  :ثم قال
   , - . / 0 1 2 3 4  5 6 :  الديون

  ]٢٨٣:  البقرة [
ام يقسم ـ، ك ور أن يقسموها بحسب أهوائهمـالة األموليس لو
؛ كام قال  ، ليسوا مالكا ، فإنام هم أمناء ونواب ووكالء املالك ملكه

؛ وإنام  ، وال أمنع أحدا  ال أعطي أحدا- واهللا -إين  (( : رسول اهللا 
فهذا .   نحوهوعن أيب هريرة . )١()) أنا قاسم أضع حيث أمرت

،  قد أخرب أنه ليس املنع والعطاء بإرادته واختيارهرسول رب العاملني 
وكام يفعل ذلك ،  كام يفعل ذلك املالك الذي أبيح له الترصف يف ماله

، وإنام هو عبد  امللوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا
وهكذا قال .  ، فيضعه حيث أمره اهللا تعاىل  بأمره، يقسم املال اهللا

، لو وسعت عىل نفسك يف  املؤمننييا أمري :  رجل لعمر بن اخلطاب
؟   ما مثيل ومثل هؤالءأتدري:  ، فقال له عمر النفقة من مال اهللا تعاىل

، وسلموه إىل واحد  ، فجمعوا منهم ماال كمثل قوم كانوا يف سفر
  .؟ ، فهل حيل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أمواهلم ينفقه عليهم

  إن : فقال:   مال عظيم من اخلمسطاب ل مرة إىل عمر بن اخلُومح

                                                
  .ًيف العلم ، باب من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين ) ٧١( رقم رواه البخاري) 1(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٧٩

٧٩

 إنك أديت:  فقال له بعض احلارضين.  قوما أدوا األمانة يف هذا ألمناء
 .)١( )، ولو رتعت لرتعوا ، فأدوا إليك األمانة األمانة إىل اهللا تعاىل

 انظر إىل ما جيري اليوم يف بالد املسلمني من احلكام يف :قلت 
  . اهللاخالف ما أمر به  َأموال األمة كيف تنفق  تر

ه اهللا ـمهام اإلمام فقال رمح - وتبعه الفراء -وقد فصل املاوردي 
 : والذي يلزمه من األمور العامة عرشة أشياء ((

، وما أمجع عليه سلف  حفظ الدين عىل أصوله املستقرة : أحدها
، وبني  ، أوضح له احلجة مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه  فإن نجم، األمة

؛ ليكون الدين  دودـ من احلقوق واحلذه بام يلزمهـ، وأخ لصوابله ا
 . ، واألمة ممنوعة من زلل حمروسا من خلل

، وقطع اخلصام بني  تنفيذ األحكام بني املتشاجرين : الثاين
 . ، وال يضعف مظلوم ، فال يتعدى ظامل  حتى تعم النصفةاملتنازعني

يترصف الناس يف ل؛  محاية البيضة والذب عن احلريم : الثالث
 . ، وينترشوا يف األسفار آمنني من تغرير بنفس أو مال املعايش

،  نتهاك؛ لتصان حمارم اهللا تعاىل عن اال إقامة احلدود : والرابع
 . وحتفظ حقوق عباده من إتالف واستهالك

                                                
 ) . ٧ -٦ : ( لشيخ اإلسالم ابن تيمية السياسة الرشعية )1(



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٨٠

٨٠

 ال حتصني الثغور بالعدة املانعة والقوة الدافعة حتى : واخلامس

، أو يسفكون فيها ملسلم أو  ون فيها حمرماتظفر األعداء بغرة ينتهك

 . معاهد دما

جهاد من عاند اإلسالم بعد الدعوة حتى يسلم أو  : والسادس

 .  ليقام بحق اهللا تعاىل يف إظهاره عىل الدين كله؛ يدخل يف الذمة

 نصا جباية الفيء والصدقات عىل ما أوجبه الرشع : والسابع

 . واجتهادا من غري خوف وال عسف

 من غري رسف تقدير العطايا وما يستحق يف بيت املال : ثامنوال

 . ، ودفعه يف وقت ال تقديم فيه وال تأخري وال تقتري

 ن فيام يفوض إليهم ماستكفاء األمناء وتقليد النصحاء : التاسع

 ، ؛ لتكون األعامل بالكفاءة مضبوطة األعامل ويكله إليهم من األموال

 . واألموال باألمناء حمفوظة

؛  والـ، وتصفح األح  أن يبارش بنفسه مشارفة األمور: العارش

 ، وال يعول عىل التفويض تشاغال لينهض بسياسة األمة وحراسة امللة

  هـ.ا. )١( )، فقد خيون األمني ويغش بلذة أو عبادة

                                                
 ) . ٢٨(يب يعىل األحكام السلطانية أل) ٤٠(األحكام السلطانية للاموردي  )1(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٨١

٨١

هذه هي الواجبات التي جيب عىل اإلمام أن حيققها أثناء توليه 
 . بالدستور منصب اإلمامة يف األمة وهو أشبه

َفمن من ِْ ذه  ـوم هبـومات العسكرية يقـام اليوم يف احلكـ احلكَ
 !!الواجبات ؟؟

 :واجبات األمة جتاه اإلمام   :اًثامن
 :عليه من واجبات وجب له عىل األمة أمران مها  إذا حقق اإلمام ما

  .  طاعته يف غري معصية اهللا -١
  Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ :قال تعاىل 

Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù Ú Û              Ü Ý Þ àß á 
â ã ä    ]٥٩ : النساء[   
  . ُ نرصته إذا اعتدي عليه-٢ 

  .واجبات األمة نحو اخلليفة ( : فصل: قال املاوردي 
، فقد أدى حق اهللا  وإذا قام اإلمام بام ذكرناه من حقوق األمة

 :  ، ووجب له عليهم حقان تعاىل فيام هلم وعليهم
 .  الطاعة)١(
 . )١( )ما مل يتغري حاله  والنرصة )٢(

                                                
  ) .٤٢(األحكام السلطانية والواليات الدينية للاموردي ) 1(



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٨٢

٨٢

 ً األمة هذين احلقني مادام اإلمام مقياميوجب عىلفهو رمحه اهللا 

 ) .مل يتغري حاله : أي (  يف نفسه ويف األمة اهللا لرشع 

 قال اإلمام. فإذا تغري حاله فال جيوز نرصته إذا خرج عليه خارج 

 -  أي املقدم عليه- إزالة ما بيده إن كان من قام عىل إمام يريد: ( مالك 

 وجب عىل الناس الذب عنه والقيام معه ، أما مثل عمر بن عبد العزيز

 . )١()غريه فال دعه وما يراد منه ينتقم اهللا من ظامل بظامل 

 :الواجب املشرتك بني األمة واإلمام  : اًتاسع

السنة يف الواجب املشرتك بني األمة واإلمام هو حتكيم الكتاب و

  Ç È: قال تعاىل ، شئون الدولة والتحاكم إليهام عند النزاع 
É Ê Ë Ì Í Î  Ï Ñ Ð Ò Ó  Ô Õ Ö ×      

Ø Ù Ú Û              Ü Ý Þ àß á â ã ä    
  ]٥٩ : النساء[ 

  فيه، بأن كل يشء تنازع الناس   اهللاوهذا أمر من ( : قال ابن كثري

،  لتنازع يف ذلك إىل الكتاب والسنة أن يرد امن أصول الدين وفروعه

َالشورى [  Á Â Ã Ä Å Æ  Ç È :  كام قال تعاىل ُّ :١٠[ 

                                                
   ) .٨/٦٠( رشح خمترص خليل للخريش ) 1(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٨٣

٨٣

 ، ، وماذا بعد احلق إال الضالل وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو احلق

ْ أي Ú Û              Ü Ý Þ ß :  وهلذا قال تعاىل ردوا :  َ

، فتحاكموا إليهام  اخلصومات واجلهاالت إىل كتاب اهللا وسنة رسوله

َفدل عىل أن من مل   Ú Û              Ü Ý Þ ß فيام شجر بينكم 

،  يتحاكم يف جمال النزاع إىل الكتاب والسنة وال يرجع إليهام يف ذلك

  هـ.ا .)١ () فليس مؤمنا باهللا وال باليوم اآلخر

 ييذكر أنه قد يقع نزاع بني أويل األمر والناس وهو أمر طبيع  فاهللا

ًد يعملون عمال أو يقولون قوال تألن أويل األمر ق نكره عليهم الرعية ً

عليهم ًكام أن الرعية أو بعضها قد يعملون عمال ينكره أو بعض الرعية 

وإنام يعرض الرأي أو الوايل فهنا ال يلجأ أحدمها إىل فرض رأيه بالقوة 

 .ضا به ام حكام به وجب عىل الطرفني الرـالعمل عىل الكتاب والسنة ف

ِولكن الكتاب والسنة ال خياطبان وال خياطبان بنفسيهام وإنام الذي  َ

 . محلته من العلامء هبام همُخياطب 

 .عرض عليهم النزاعات فيفصلون فيها ُفهم الذين ت

 حاكم إىل تلكن كيف يمكن محل الوايل الذي يملك السلطة عىل ال

                                                
  ) . ٢/٣٨٥(تفسري القرآن العظيم البن كثري ) 1(



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٨٤

٨٤

 !؟ان هلم عىل الوايل والعلامء من القضاة ونحوهم ال سلطالكتاب والسنة 

 يكاد أحدحتى ال رهبوا الناس طوال التاريخ َبل غالبية الوالة قد أ

  ؟ خشية بطشهمعىل ختطئتهم  ال من العلامء وال من غريهم ــ جيرؤ

شابتها شوائب  اخلالفة بعد منقرض األربعة الراشدين (( : قال اجلويني

مامة مرفوضا ، االستيالء واالستعالء ، وأضحى احلق املحض يف اإل

 .)١ ())وصارت اإلمامة ملكا عضوضا 

عطى سلطة ُتإقامة جهة عليا ال سلطان ألحد عليها  فاحلل إذن

 وتنفيذمعنوية متكنها من محل املتنازعني عىل التحاكم إىل الكتاب والسنة 

ن األمة ال من ـوليس ذلك إال ملحكمة عليا تستمد سلطتها محكمهام 

 . اهللا ث التأصيل بإذن احلاكم كام سيأيت يف مبح

احلاكم ( ة ـا ال بد من إقامة مرجعية هلا سلطة معنوية عىل األمًإذ

 إلقامة العدل ومحاية احلقوق وال يتم ذلك إال بوضع  )واملحكوم

 )) حمكمة قضائية عليا ((الضوابط القادرة عىل حتقيق ذلك ويف مقدمتها 

  ]٥٩ : ءالنسا[    Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù   :لتحقيق 

 ي هو العاصم لألمة من الظلم والفتن ولو ـفإن هذا التوجيه اإلهل

                                                
  ) .١٣٩( اجلويني غياث األمم يف التياث الظلم أليب املعايل) 1(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٨٥

٨٥

أننا استطعنا أن نحقق هذا األمر لكانت أحوال األمة عىل غري ما هي 

 .)١(عليه اآلن

 : اإلمام كآحاد املسلمني : اًعارش

ا عن دائرة املسئولية فال تسقط عنه ًال خيرج احلاكم بكونه إمام

 متيزه عن بقية ةليس له صفو، باح له املحرمات وال ت، الواجبات 

فهو ، َّإذ اإلمامة وظيفة نصبه فيها جمموع األمة ، األمة بسبب اإلمامة 

ال يباح له بسببها ما حرم عىل غريه وال يسقط ، نائب ووكيل عنهم 

 .عنه بسببها ما هو واجب عليهم 

 ف والترشيعُإذ قد يظن أن اإلمام له حق التجاوز يف األموال والتوظي

 . ونحو ذلك

 فاإلمام ال يباح له يشء بسبب اإلمامة وإنام املباح،  وهذا ظن خاطئ

 . آلحاد املسلمني مباح له واملحرم عليهم حمرم عليه

ًفإن اعتدى عىل أحد وجب القصاص وإن ارتكب منكرا وجب 
  .اإلنكار عليه

 قتص من ىل السلطان أن يـامء عىل أن عـع العلـوأمج ( : قال القرطبي

                                                
  .وسيأيت بمشيئة اهللا تعاىل مزيد بيان يف املبحث الثاين ) 1(



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٨٦

٨٦

، وإنام له مزية  إذ هو واحد منهم،  عىل أحد من رعيته نفسه إن تعدى

وليس بينهم ،  ، وذلك ال يمنع القصاص النظر هلم كالويص والوكيل

 .)١( )   اهللاوبني العامة فرق يف أحكام 

، وفصلنا  قد ذكرنا ما للسلطان من احلقوق(  : قال ابن مجاعةو

ما سوى ذلك فالسلطان فيه واحد من ، و ذلك بام يغني عن إعادته

، وطاعة  من فرض وسنة:  املسلمني له ما هلم وعليه ما عليهم

  .)٢( )، وغري ذلك من األحكام ، وحالل وحرام ومعصية

خليفة الرسول فيها ال يمتاز يف   ( :وقال رشيد رضا عن اخلليفة

 أي، وإنام هو منفذ حلكم الرشع ور أحكامها عىل أضعف أفراد الرعية

 .)٣()األمة 

،  واإلمام مكلف بأحكام الرشيعة (  :وجاء يف املوسوعة الكويتية

 .)4()، ومسئول عن ذلك كأي مسلم يف األمة  وملزم باحلالل واحلرام

ًوأما ما جيوز له من مال األمة فهو بحسب حاجته ، فال يتمول ماال َّ  

                                                
  ) .١٥٦/ ٢( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ) 1(
 ) .٧١(حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم البن مجاعة ) 2(
 ) .٩(اخلالفة ملحمد رشيد رضا ) 3(
 ) .٢٥/٣٠٢(املوسوعة الفقهية الكويتية ) 4(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٨٧

٨٧

 .ًزائدا عن حاجته وحاجة أهله 

 ُمُهَلَ، ف ٍّقَ حِْريَِغ اهللا بِالَ مِ يفَونُضَّوَخَتَ يًاالَجِ رَِّنإ (( :  قال النبي

 .)١ ()) ِةَامَيِ القَمْوَ يُارَّالن

  كانْنَم ((:  يقول سمعت النبي : وعن املستورد بن شداد قال 

، ا ً فليكتسب خادمٌ مل يكن له خادمْفإن،  ً زوجةْ فليكتسبًلنا عامال

 أن أخربت: قال أبو بكر  : قال )) ًاكن مسْ فليكتسبٌ مل يكن له مسكنْفإن

 .)٢()) ٍ أو سارقٍغال  غري ذلك فهوَومن اختذ ((:  قال النبي 
إنام :  أحدمها: تأول عىل وجهني ُياحلديث هذا و ( : وقال اخلطايب 

ي هي أجرة مثله يباح له اكتساب اخلادم واملسكن ذلك من عاملته الت
للعامل السكنى  : جه اآلخروالو . بيشء سواها وليس له أن يرتفق

فإن مل يكونا له استؤجر له مسكن مدة مقامه يف عمله ، واخلادم 
 .)٣()وخادم يكفيه مهنة مثله 

 ي ـلقد علم قوم: ر قال ـملا استخلف أبو بك ( : وعن عائشة قالت

                                                
 ) .٣١١٨(البخاري رقم ) 1(
 حاشية( ، وصححه األلباين ) ٢٣٧٠(وابن خزيمة رقم ) ٢٩٤٥( أبو داود رقم  :صحيح) 2(

   ) .٣٧٥١(مشكاة املصابيح رقم 
 ) .٣/٧ ( للخطايب معامل السنن)  3(



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٨٨

٨٨

ي وشغلت بأمر املسلمني ـ أهلمؤونة أن حرفتي مل تكن تعجز عن 
 .)١( )حرتف للمسلمني فيهأال ويأكل آل أيب بكر من هذا املسف

 . الكسب أي يكتسب هلم بقدر ما يأكل من أمواهلم  : ومعنى احلرفة
، أو  ما ترونه حيل يل من مال اهللا(   :وقال عمر جلامعة من أصحابه

 : ، فقال أمري املؤمنني أعلم بذلك منا:  قلنا:  ؟ قال من هذا املال:  قال
 ما أحج وأعتمر عليه من الظهر وحلتي:  إن شئتم أخربتكم ما أستحل منه

، وسهمي يف  ، وشبعي ، وقوت عيايل ، وحلتي يف الصيف يف الشتاء
 .) ٢ ( )فإنام أنا رجل من املسلمني،  املسلمني

ألنه ال األمة ومأهذا هو وايل األمة ال يعطي نفسه حق الرسف يف 

  .احلهم ال يملكها وإنام هو ينوب عنها يف حفظها ورصفها عليهم وعىل مص

 أن وهناك بعض املنافقني الذين يتاجرون بدينهم وعلمهم حياولون

  اهللايتقربوا إىل احلكام فيومهوهنم بأن هلم خصوصية خاصة عند 

وكفالة بسبب ما جيري عىل أيدهيم من خري كنرش العلم وبناء املساجد 

 . األيتام ونحو ذلك من أعامل اخلري فال حرج عليهم بعد ذلك فيام يفعلون

                                                
   . )٢٠٧٠(رقم  رواه البخاري) 1(
  .)٨٦ /١٠( رشح السنة / رواه البغوي ) 2(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٨٩

٨٩

 إىل فيتقربون،  ويبيعون دينهم بدنياهم اهللا وهؤالء يكذبون عىل  

وهؤالء من أسباب فساد بعض احلكام وولوغهم ، احلكام بام حيبون 

 . يف احلرام

 إن تكليفكم بمسؤولية قيادة األمة من قبل األمة : فنقول للحكام

 .رشف لكم ،  ولكنه ال يبيح لكم احلرام واتباع اهلوى 

  É Ê    Ë Ì Í Î   Ï Ð :  لنبيه داودقال تعاىل
Ñ    Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý   Þ ß à 

á â ã ä å æ ç   ] ٢٦ :ص[    

 لوالة األمور أن حيكموا بني  اهللاهذه وصية من   ( :قال ابن كثري

 املنزل من عنده تبارك وتعاىل وال يعدلوا عنه فيضلوا عن الناس باحلق

 ، وتناسى يوم احلساب ، تعاىل من ضل عن سبيله]  اهللا[ وقد توعد ،سبيله 

 . بالوعيد األكيد والعذاب الشديد

 ، حدثنا الوليد،  حدثنا أيب حدثنا هشام بن خالد : قال ابن أيب حاتم

وكان قد قرأ  -، حدثني إبراهيم أبو زرعة  حدثنا مروان بن جناح

 فإنك !أحياسب اخلليفة ؟:  بن عبد امللك قال لهأن الوليد  - الكتاب

 ؟   وقرأت القرآن وفقهت، قد قرأت الكتاب األول
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٩٠

٩٠

 .  قل يف أمان:  ؟ قال يا أمري املؤمنني أقول:  فقلت
 عليه الصالة  يا أمري املؤمنني أنت أكرم عىل اهللا أو داود :قلت
:  مجع له النبوة واخلالفة ثم توعده يف كتابه فقال  اهللا؟ إن والسالم 

 É Ê    Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô Õ 
Ö × Ø ÚÙ    ١ ( ) اآلية ( . 

 إن قول اخلليفة الوليد يدل عىل أن هناك من يروج بعض األقاويل
وأنه ال حياسب كام حياسبون أو ، التي توحي بأن اخلليفة غري الناس 

 .أن اخلليفة نفسه ظن ذلك ملا يراه من مغاالة الناس يف تعظيمه 
وهو يلوم العلامء يف عدم وسيأيت قول األستاذ حممد رشيد رضا 

 تركوا اخلالفة ألهل العصبية يترصفون: ( عنايتهم بشئون اإلمامة وأهنم 
فضلهم عىل وا يزعمون أن اهللا ـ الذين كانفيها ترصف امللوك الوارثني

 هلم يف كل سائر البرش لذواهتم ولبيوهتم وأوجب طاعتهم واخلضوع
 .)٢()يشء 

ل أمر يعرض لألمة ليس فيه ك :جملس شورى اإلمام    :حادي عرش
  وإال أهل العلم والفضللإلمام أن يستبد بالرأي فيه دون  نص ال جيوز

                                                
 ) .٧/٦٣(عظيم البن كثري تفسري القرآن ال) 1(
 .وسيأيت مزيد بيان بمشيئة اهللا تعاىل يف املبحث الثالث ) ١٤٨(اخلالفة ملحمد رشيد رضا ) 2(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٩١

٩١

  .ا دون األمةكان مستبد
والشورى من قواعد الرشيعة وعزائم  (:   قال ابن عطية*

، هذا ما  زله واجبـومن ال يستشري أهل العلم والدين فع،  األحكام
      n o  p :  ملؤمنني بقوله، وقد مدح اهللا ا ال خالف فيه

    .)١() ]٣٨:  الشورى [
 .  فهذه هي الشورى الثانية يف األمة 

 والثانية يف استشارة اإلمام، فاألوىل هي الشورى يف تنصيب اإلمام 
 .لألمة فيام جيد من أمور الدولة 

 ا فقد كانت الشورى للقريبنيًا متعذرًوملا كانت استشارة كامل األمة سابق
 .ن اإلمام م

 .أما اليوم فلم تعد متعذرة 
 أن يكون هو القدوة يف استشارة املؤمنني رسوله   اهللا وقد أمر

ولكن ليرشع هلم ما ،  قد أغناه بالوحي اهللا املحيطني به مع أن 
  .ِّيوحد كلمتهم ويقوي رابطتهم وحيافظ عىل مجاعتهم 

  ; < = > @? A B  C D : قال تعاىل
FE G H I J    ]١٥٩ : آل عمران[ 

                                                
   ) .١/٥٣٤( املحرر الوجيز البن عطية ) 1(
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٩٢

٩٢

 وأصحابه فيام وقد كانت الشورى بني النبي  ( : قال األلويس
، وكذا بني الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم  يتعلق بمصالح احلروب

، وكانت بينهم أيضا يف األحكام كقتال  بعده عليه الصالة والسالم
ما مل واملراد  ، وعدد حد اخلمر وغري ذلك، ومرياث اجلد ، أهل الردة 

وكيف يليق ، إال فالشورى ال معنى هلا   ويكن هلم فيه نص رشعي
واهللا سبحانه هو ،  إىل آراء الرجال اهللا باملسلم العدول عن حكم 

 .) ١() احلكيم اخلبري

 وإنام أمره باستشارة مجيع مل حيدد من يستشريه النبي  واهللا 

 .الصحابة 

 فقد تكون خاصة وقدنعم ختتلف القضايا املطلوب فيها الشورى 

  .تكون عامة

 .كال األمرين  وقد فعل النبي 

 .ا واستشار اجلامعة ًفقد استشار أفراد

 :فمن االستشارة الفردية 

 .)٢(أليب بكر وعمر يف أسارى بدر استشارته  *
                                                

 ) .١٣/٦٣( روح املعاين لأللويس ) 1(
 .ر يف اجلهاد ، باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بد) ١٧٦٣(رواه مسلم رقم ) 2(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٩٣

٩٣

يف حصار الطائف كام ) نوفل بن معاوية الدييل   ( استشارته و*

 .) ١(ورد يف السري

 يف غزوة) سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ( سعدين واستشارته ال *

أن يصالح عيينة بن حصن واحلارث بن عوف رئييس ( عىل  اخلندق 

 .) ٢() املدينة وينرصفا بقومهام ، عىل ثلث ثامر غطفان
  . منهاستشارة اجلميع فكثرياوأما 

َّيلَوا عُريِشَأ:  ُدْعَا بَّمَأ ((: استشارته للناس يف قصة اإلفك فقال  * َ 
 .) ٣()) -  أي اهتموهم وذكروهم بالسوء- ِيلْهَ أواُنََب أٍاسَُن أِيف

ا ُّهيَوا أُريِشَأ ((: واستشارته للناس يف غزوة احلديبية حيث قال  *
َّيلَ عُاسَّالن َ (()٤( . 

َّيلَوا عُريِشَأ ((:  فقد استشارهم يف القتال يف بدر *   )٥()) ِاسَّلناا ُّهيَ أَ
َّيلَوا عُريِشَأ ((: ذي ينزل فيه قبل املعركة قال ويف املكان ال *  .) ٦())  املنزلِ يفَ

                                                
  ) .٣/٩٣٧(مغازي الواقدي ) 1(
 ) .١/١٦٨(الفصول يف السرية ) 2(
 .  يف التوبة ، باب يف حديث اإلفك )٢٧٧٠( رقم ومسلميف التفسري ، ) ٤٧٥٧( رقم البخاري) 3(
 . يف املغازي ، باب غزوة احلديبية )٤١٧٨ ( رقم البخاري) 4(
 ) .١/٤٨(مغازي الواقدي ) 5(
 ) .١/٥٣(مغازي الواقدي ) 6(



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٩٤

٩٤

َّيلَوا عُريِشَأ (ويف خروجه إىل غزوة أحد  * َ( )١ (.   
د منهم ـنه خيص كل واحا يف سبي هوازن ألـًواستشارهم مجيع *

  مل يرض حتى طلب من عرفائهمفأعلنوا قبوهلم لرده عليهم ولكنه 
 .ن حتتهم التأكد  عن رضا م

إنا ال  : قال، طيبنا لك ذلك  ( :فقد جاء يف احلديث أهنم قالوا 
 ، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم ندري من أذن منكم ممن مل يأذن

،  ، ثم رجعوا إىل النبي  ، فكلمهم عرفاؤهم فرجع الناس ، أمركم
 .)٢() أهنم طيبوا وأذنوا:  فأخربوه

 راءآ مع الذين يعرف من خالهلموهؤالء العرفاء هم نواب املجت
 . أم الناس لناس سواء كان الذي ينصبهم هو النبي ا

 أن ينصح ولكن هل يستطيع أحد يف ظل احلكومات العسكرية
 !ًحاكام يف مشورته ؟

ًطبعا لن يشوروا إال بام يراه احلاكم وهلذا فال بد من جملس شورى 
 دون خوف أو يتمكن من خالهلا إبداء الرأيتكون له استقاللية 

  . اهللا بإذن وجل وهذا ما سيأيت تأصيله 
                                                

 . يف املغزي ، باب غزوة احلديبية )٤١٧٨(رقم  البخاري )1(
 .يف العتق ، باب من ملك من العرب رقيقا ) ٢٥٤٠ ، ٢٥٣٩(البخاري رقم )  2(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٩٥

٩٥

 : النهي عن منازعة والة األمر : ثاين عرش 
 :  من أشهرهايف اإلمامة)  والة األمر (وردت روايات تنهى عن منازعة 

وأخذ ،  فبايعنا دعانا رسول اهللا   (: عن عبادة بن الصامت قال
وأثرة ، وعرسنا ويرسنا علينا السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا 

 عندكم ،إال أن تروا كفرا بواحا :   قال ،وأن ال ننازع األمر أهله، علينا 
 .) ١() من اهللا فيه برهان

ا من أهل العلم مل يعطها ًن كثريوهذه املسألة حتتاج إىل تأمل أل
 : مسألتني  سنعرضها هنا يف وهلذا )٢(حظها من النظر

 ؟ ألمرمن هو ويل ا:  املسألة األوىل
 .  تعني صاحب األمر أي صاحب السلطة يف األمة)) ويل األمر ((كلمة 

 ، إال إذا أعطاه إياها صاحبها السلطةوال يسمى الشخص صاحب 
ته ـتارت شخصا وولـفإذا اخ، ق لألمة ـ معنا أن السلطة حد مرـوق

  . عليها أصبح ويل أمرها
 

                                                
يف األحكام ، باب كيف يبايع اإلمام الناس ، ومسلم رقم ) ٧١٩٩(البخاري رقم ) 1(

 ) .٥/٣١٤(  يف املسند يف احلدود ، باب احلدود كفارات ألهلها ، وأمحد) ١٧٠٩(
  .وسيأيت مزيد بيان هلذه املسألة يف املبحث الثالث املطلب الثاين بمشيئة اهللا تعاىل ) 2(
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٩٦

٩٦

 ًسلمني صاحباة املـ ليجعل املغتصب إلماموما كان رسول اهللا 
 .ألمر األمة 

 وريض  وعدل فيها اهللافلو توىل شخص عىل األمة وأقام رشع 
 . ًالناس به أو ريض به غالبيتهم فإنه والشك يكون وليا لألمر

َأال  (( :  قال ٍمن ويل عليه والَ َ َ ُ ِْ ْ ََ ِ فرآه يأيت شيئا من معصية اهللا َِّ ِ َِ َ ْ َ َْ ْ ًُ َ َِ ْ

ِفليكره ما يأيت م ِ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ٍن معصية اهللا وال ينزعن يدا من طاعةَ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ ْ َْ ً َْ َ َ َِ َ (() ١( . 
ٍويل عليه وال ((فقوله  َ َ ُِ ْ َ أي من واله  ) ٍ وال توىل عليه: (  ومل يقل )) َِّ

 .املسلمون أمرهم 
فإذا كان معلوما أنه ال طاعة واجبة ألحد غري اهللا   ( :قال الطربي

  Ê Ë Ì:  د أمر بقولهوكان اهللا ق، إمام عادل أو رسوله أو 
Í Î  Ï  ] كان معلوما أن ، بطاعة ذوي أمرنا  ]٥٩ : النساء

من ]  هم [ والذين أمر بطاعتهم تعاىل ذكره من ذوي أمرنا هم األئمة 
 .)٢( )واله املسلمون دون غريهم من الناس
والصواب أن املراد من اخلرب  (  :وعزا ابن حجر إىل  الطربي أنه قال

 ريه فمن نكث بيعته ـ الذين يف طاعة من اجتمعوا عىل تأمةلزوم اجلامع
                                                

 .يف اإلمارة ، باب خيار األئمة ورشارهم ) ١٨٥٥(مسلم رقم )  1(
  ) .١٣/٣٧( فتح الباري ) 2(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

٩٧

٩٧

  .)١( )خرج عن اجلامعة
م من والة األمر الذين أمرنا بطاعتهم أهنفالطربي حيدد من هم 

ْوليناهم األمر باختيارنا ورضانا وهو املراد بقوله   من واله]  هم [ و ((َّ
 . عنا عىل تأمريهأومن اجتم  )) اجتمعوا عىل تأمريه (( أو ))  املسلمون
 .  منازعة اإلمام الرشعي  : الثانية

به  أو مل خترته ولكنها رضيت أو ريضاإلمام الذي تم اختياره وبيعته 
 أو حدث منه قصور ال جيوز منازعته واخلروج عليه حتى لوغالبيتها 

 .خمالفات رشعية ما مل تصل إىل الكفر الرصيح 
يف الرشيعة ومتنع منازعته فهذا هو ويل األمر الرشعي الذي حتميه 

  ،اًرـمتنع مناصحته واإلنكار عليه إن ارتكب منك الوالية ولكنها ال
 .لكن بالرفق واللني 

ْوأن  ((: كام يف حديث عبادة بن الصامت السابق  َ َال ننَ ُ ْازع األمـَ َ ِْ َر ـَ
ُأهله َْ َ إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه منَ ً َ َ ِْ ِ ِ ِْ ً َُ َُ ْ َْ ْ َ ٌرهانُ اهللا بَّ َ ْ (()٢(. 

ْأال من  (( :ر وهو ـديث اآلخـواحل َ َ ٍويل عليه والَ َ َ ُِ ْ َ ْ فرآه يأيت شيئا من َِّ ُِ ً ْ َ ََ َِ ْ 
                                                

  ) .١٣/٤١(فتح الباري ) 1(
 كام هذا احلديث ورد يف أمراء النبي ) ١٧٠٩(، ومسلم رقم ) ٧٠٥٦(البخاري رقم ) 2(

  . سيأيت بمشيئة اهللا تعاىل بيان ذلك ، ثم استدل به عىل الوالية العامة 



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

٩٨

٩٨

ٍمعصية اهللا فليكره ما يأيت من معصية اهللا وال ينزعن يدا من طاعة ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ ْ ْ ْ َْ ً َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ ْ ْ َ (( . 
َويل ((: قوله  ِّ  .صيبه ُ أي نصب من غريه ممن يملك تن)) ُ

  اإلمام حتتعلامء عن انحرافحتدث ال :انحراف اإلمام  : ثالث عرش
 ثم فسق هل ً فقرروا أن اإلمام إذا كان عدال))  فسق اإلمام(( مصطلح

 .!حيتمل أم يعزل ؟
 : فهنا مسألتان

 .  تتعلق باإلمام الفاسق نفسه: األوىل
 . تتعلق بموقف األمة جتاه اإلمام : والثانية

د الذي ـو ما يتعلق باإلمام فهو أن العقـ وه :ة األوىلفأما املسأل
عقدته معه األمة عىل النيابة عنها يف إدارة شئون األمة قد اختل بفسقه 

فبقاؤه يف منصب ،  ويعلن توبته  اهللاوبطل هذا العقد ما مل يتب إىل 
 . اإلمامة مع فسقه بقاء باطل وهو مغتصب هلذا املنصب الرشيف

 : والذي يتغري به حاله فيخرج به عن اإلمامة شيئان  :قال املاوردي
 .  جرح يف عدالته: أحدمها
 .  نقص يف بدنه: والثاين

 :  فأما اجلرح يف عدالته وهو الفسق فهو عىل رضبني

 .  ما تابع فيه الشهوة: أحدمها
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٩٩

٩٩

 .  ما تعلق فيه بشبهة: والثاين
ابه ، وهو ارتك وارحـ فأما األول منهام فمتعلق بأفعال اجل

 ،  وإقدامه عىل املنكرات حتكيام للشهوة وانقيادا للهوى، للمحظورات
، فإذا طرأ عىل من  فهذا فسق يمنع من انعقاد اإلمامة ومن استدامتها

، فلو عاد إىل العدالة مل يعد إىل اإلمامة إال  انعقدت إمامته خرج منها
 .)١()بعقد جديد 

يوثق  إذ ال ؛ بد منهام ، فال فأما التقوى والورع (  :وقال اجلويني
، واألب  ، فكيف يوىل أمور املسلمني كافة بفاسق يف الشهادة عىل فلس

،  الفاسق مع فرط حدبه وإشفاقه عىل ولده ال يعتمد يف مال ولده
 ومن مل يقاوم ؟ فكيف يؤمتن يف اإلمامة العظمى فاسق ال يتقي اهللا

 بسياسة نفسه ، ومل ينتهض رأيه عقله هواه ونفسه األمارة بالسوء
 .)٢()!  ؟فأنى يصلح لسياسة خطة اإلسالم

 ثبت أن اإلمام إنام يقام إلقامة احلدود  ( :وقد تقدم قول القرطبي
 والنظر يف أمورهم، وحفظ أموال األيتام واملجانني ، واستيفاء احلقوق 

، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام هبذه  إىل غري ذلك مما تقدم ذكره
                                                

 ) .٤٢(األحكام السلطانية والواليات الدينية للاموردي ) 1(
 ) .٨٨( أليب املعايل اجلويني يف التياث الظلمغياث األمم ) 2(
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١٠٠

١٠٠

فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إىل إبطال ما   ،نهوض هبااألمور وال
 .)١( )أقيم ألجله

 :وهو ما يتعلق باألمة فلها موقفان : وأما املسألة الثانية 

 .نصيحته واإلنكار عليه :  املوقف األول

  عليه وال يتعدىاًوهذا متفق عىل جوازه أو وجوبه ملن كان قادر

 ي رواه عبادة بن الصامت السابقفإن نص احلديث الذ، رضره إىل غريه 

 :يشتمل عىل األمرين 

 . وأن ال ننازع األمر أهله  :األول

، ال نخاف يف اهللا  وأن نقوم أو نقول باحلق حيثام كنا   :والثاين

 . لومة الئم

 .  النهي عن منازعة من ولته األمة منصب اإلمامة  يف  املنصب: األول

 .ذي حيدث منه  عدم السكوت عىل الباطل ال :الثاين

ولكن بعض الناس أخذ باألول وترك الثاين فإذا وعظ إنام يعظ 

بعدم املنازعة واخلروج عىل  ) َاملظلوم (نصح َأي أنه ي !!باألول 

حتى  اهللا  اخلروج عىل م بعد) الظامل (احلاكم وال ينصح احلاكم 

                                                
 ) .١/٢٧١(رطبي اجلامع ألحكام القرآن للق) 1(
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١٠١

١٠١

 ملا يرى من -جائز  اهللا ظن كثري من احلكام أن خروجه عىل أوامر 

وعدم نصحه  عىل ظلمه رص الوعاظ  عىل نصح املظلومني بالصربح

ترى هذا وهلذا ،  وأما خروج الناس عىل اإلمام فحرام -برتك الظلم 

اخلروج عىل   أصحاب العلم إلقناع الناس بعدم جوازاحلاكم الظامل جيند

 الناس ويستعبد،  وهو نفسه ينتهك حرمات اخلالق ، احلاكم 

فيجد من ،  من يعارضه أو يعرتض عليه منهم ويرهبهم ويستبيح قتل

 .من يقوم هبذه املهمة  -أو من اجلهلة به  - جتار الدين

اهللا إن اخلروج عىل احلاكم املسلم الذي يطبق رشع  :وهلذا نقول 

 اهللا  وخروج احلاكم عىل معصية  ًعصياناأشد . 

  وبيان أنهباهللا وهلذا البد من نصح اإلمام الفاسق وتذكريه 

 .وإقامة العدل وعدم الظلم ، و أوىل الناس باالستقامة ـه

 يف واليتهمومعنى احلديث ال تنازعوا والة األمور   ( :قال النووي

وال تعرتضوا عليهم إال أن تروا منهم منكرا حمققا تعلمونه من قواعد 

 .)١( )يث ما كنتم حقـوقولوا باحل، اإلسالم فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم 
 

                                                
 ) .٦/٤٣٢( رشح النووي عىل صحيح مسلم ) 1(
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١٠٢

١٠٢

 :خلعه وتغيريه  : وقف الثاينامل
إال  فإن أمكن تغيريه بآخر تتوافر فيه صفات اإلمامة وجب و

 . ا لسفك الدماء حتى يتسنى تغيريهًفالصرب عليه منع
  اإلمام إذا نصب: الثالثة عرش  :-  كام تقدم-قال القرطبي يف تفسريه 
 .ثم فسق بعد انربام العقد 

،  وخيلع بالفسق الظاهر املعلوم إنه تنفسخ إمامته : فقال اجلمهور
واستيفاء احلقوق ، أن اإلمام إنام يقام إلقامة احلدود نه قد ثبت أل

 والنظر يف أمورهم إىل غري ذلك مما وحفظ أموال األيتام واملجانني
، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام هبذه األمور  تقدم ذكره

ىل إبطال ما أقيم فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إ  ،والنهوض هبا
 أال ترى يف االبتداء إنام مل جيز أن يعقد للفاسق ألجل أنه ، ألجله

 .  ، وكذلك هذا مثله يؤدي إىل إبطال ما أقيم له
 ال ينخلع إال بالكفر أو برتك إقامة الصالة أو : وقال آخرون

  :   يف حديث عبادة لقوله ،  من الرشيعةءالرتك إىل دعائها أو يش
إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا ] قال[نازع األمر أهله وأال ن ((

 .)١( ثم أورد بقية األدلة ... )) فيه برهان
                                                

 ) .١/٢٧١( اجلامع ألحكام القرآن ) 1(
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١٠٣

١٠٣

ِقال القايض: قال النووي  َ ْ ِفلو طرأ عليه كفر وتغيري للرشع أو  (   :ََ
الوالية وسقطت طاعته ووجب عىل املسلمني  حكم بدعة خرج عن

 فإن مل يقع ذلك ،إن أمكنهم ذلك القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل 
وال جيب يف املبتدع إال إذا   ،إال لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر

 .)١()ظنوا القدرة عليه فإن حتققوا العجز مل جيب القيام 
تنهى عن اخلروج عىل اإلمام  وما ورد من أحاديث عن النبي 

، اره عىل باطله الذي خيل ببعض أوامر الرشيعة فليس القصد منها إقر
 : أمران وإنام القصد منها 

منها أعظم من  يستبيح احلاكم الظامل مة لئالالرأفة باأل : األول
 وال يبعد  اهللا فهو ذم للظامل الذي قد استباح معصية، عمله السابق 

ا ً وذلك رمحة هبم ال إقرار اهللالغيورين عىل دين أن يستبيح دماء 
   . للظاملًللمنكر أو تكريام

خلع فقد  فالذي يرأس األمة ثم يفسق أو يظلم والناس يشاهدون
وهذا   عليهفاستباحة الدماء إذن بعد ذلك غري عسرية، جلباب احلياء 

ا مظاهرات تطالب برفع الظلم هالبلدان التي خرج فييف  ما شاهدناه
  .وإقامة العدل

                                                
 ) .٦/٤٣٢( رشح النووي عىل صحيح مسلم ) 1(
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١٠٤

١٠٤

  أن ينفرط عقد اإلمامة فتظهر عصابات النهب والرسقة:والثاين 
فيستبيحون من دماء األمة وأعراضها وأمواهلا أعظم مما استباحه 

 . ذلك الظامل
ولكن تنزيل تلك األحاديث عىل أي واقع حيتاج إىل حتقيق وحترير 

كام أنه ليس كل مظلوم ، فليس كل ظلم هو املقصود بتلك الروايات 
حيدث اليوم من الوالة مل يقع  فإن ما، هو املقصود بتلك الروايات  

رغم ظلم كثري منهم فتنزيل الروايات ثله ممن سبق من والة املسلمني م
  .وأقوال السلف عليهم فيه تساهل أرض باألمة 

  .ة اآلتيفقرةني يف الولعل ذلك يتب
 : أحوال الوالة يف العرص احلارض : رابع عرش

اإلمامة املستقرئ للتاريخ املعارص يرى أن غالبية احلكام قد خانوا 
  وحارصوا ، ومكنوا للمنافقني ،فقد عطلوا الرشيعة،  دودوجتاوزوا احل

 وتفننوا يف تعذيب  ،وفتحوا السجون ،  وكمموا األفواه ،املتدينني
  ، وهنبوا ثروات الشعوب، وأرعبوا الناس  ،ا منهمً وقتلوا كثري ،الدعاة

 ومسخوا  ، وأفسدوا اإلعالم ،وسخروا مؤسسات الدولة ملآرهبم
 .ا مع أعداء األمة إلذالهلا  وتآمرو ،التعليم

 ؤالء من ـامية هـ يرشع الرشائع حلفهل يمكن أن يظن أن النبي 
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١٠٥

١٠٥

 !الشعوب ؟
 .إن هذا ال يقوله عاقل 

 وقد وجد من يربر إللغاء اإلنكار عىل األئمة املنحرفني قبل ألف
هلم اإلمام ابن حزم وسفه رأهيم ونقض حججهم يف سنة فتصدى 

  . ا منهاًحماورة لطيفة نورد طرف
 جعل ما تقولون يف سلطان: ويقال هلم  (( :  رمحه اهللاقال ابن حزم

اليهود أصحاب أمره والنصارى جنده وألزم املسلمني اجلزية ومحل 
السيف عىل أطفال املسلمني وأباح املسلامت للزنا ومحل السيف عىل 

املسلمني وملك نساءهم وأطفاهلم وأعلن العبث هبم كل من وجد من 
  . معلن به ال يدع الصالة كل ذلك مقر باإلسالموهو يف

إنه ال يدع مسلام إال : بل قيل هلم  -ال جيوز القيام عليه  : فإن قالوا
 رضورة أال يبقى إال هو وحده وأهل َوجبَرك أُقتله مجلة وهذا إن ت

 فإن أجازوا الصرب عىل هذا خالفوا اإلسالم مجلة وانسلخوا -الكفر معه 
فإن قتل : قلنا هلم ،  بل يقام عليه ويقاتل وهو قوهلم  :اوإن قالو، منه 

 منهم وسبى من نسائهم اًتسعة أعشار املسلمني أو مجيعهم إال واحد
فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا ، وأخذ من أمواهلم كذلك ، كذلك 

أي نقلل  ( وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك وال نزال نحطهم
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١٠٦

١٠٦

هبم عىل قتل مسلم واحد أو عىل امرأة واحدة أو  إىل أن نقف )العدد 
فإن فرقوا بني يشء من ذلك ، عىل أخذ مال أو عىل انتهاك برشة بظلم 

تناقضوا وحتكموا بال دليل وهذا ماال جيوز وإن أوجبوا إنكار كل 
 .ذلك رجعوا إىل احلق 

ونسأهلم عمن غصب سلطانه اجلائر الفاجر زوجته وابنته وابنه 
 ليفسق به نفسه أهو يف سعة من إسالم نفسه وامرأته ليفسق هبم أو

  .!؟ وولده وابنته للفاحشة أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم
ه أتوا بعظيمة ال يقوهلا ـوا فرض عليه إسالم نفسه وأهلـفإن قال 

 بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إىل وإن قالوا، مسلم 
 . يف كل مسلم ويف املال كذلكاحلق ولزم ذلك كل مسلم 

 والواجب إن وقع يشء من اجلور وإن قل أن يكلم : قال أبو حممد
 ويمنع منه فإن امتنع وراجع احلق وأذعن للقود من، اإلمام يف ذلك 

البرشة أو من األعضاء وإلقامة حد الزنا والقذف واخلمر عليه فال 
ن امتنع من إنفاذ فإ، سبيل إىل خلعه وهو إمام كام كان ال حيل خلعه 

يشء من هذه الواجبات عليه ومل يراجع وجب خلعه وإقامة غريه ممن 
  ¿ À Á ÃÂ Ä Å  Æ:  لقوله تعاىل  ،يقوم باحلق

Ç    È من واجبات الرشائع  وال جيوز تضييع يشء .( 
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١٠٧

١٠٧

إىل إباحة احلريم ( ورد عليهم يف دعوى أن محل السالح يؤدي 

 .)   األستار وانتشار األمروسفك الدماء وأخذ األموال وهتك

 ال حيل ملن أمر باملعروف نهفقال هلم اآلخرون كال أل (   :فقال

وال أن يأخذ ماال بغري حق وال أن ،  عن املنكر أن هيتك حريام ىوهن

ا من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي ًفإن فعل شيئ، يتعرض ملن ال يقاتله 

، أو كثروا فهذا فرض عليه وأما قتله أهل املنكر قلوا ، أن يغري عليه 

وأما قتل أهل املنكر الناس وأخذهم أمواهلم وهتكهم حريمهم كله 

خوف ما ذكروا فلو كان وأيضا ، من املنكر الذي يلزم الناس تغيريه 

 بعينه مانعا من مانعا من تغيري املنكر ومن األمر باملعروف لكان هذا

  هـ.ا.)١()جهاد أهل احلرب وهذا ماال يقوله مسلم

  :ييل  أهم اجلوانب التي عرضها ابن حزم رمحه اهللا يف هذه املحاورة ما

  املانعني من محل السالح لتغيري املنكر- رمحه اهللا -ناقش ابن حزم 

ا أبطل به ا عقليًنقاشعندما يرص احلاكم الظامل عىل الظلم والفسق 

شبهاهتم وجىل وجه احلق بام ال يدع معه شبهة وعرض كل ذلك يف 

 : ط نلخصها فيام ييلنقا

                                                
  ) .٤/١٣٢(يف امللل واألهواء والنحل البن حزم األندليس الفصل ) 1(
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١٠٨

١٠٨

َّ يقيم الصالة قرب اليهود والنصارى وأقىص ً لو أن حاكام)١(
 ثم وضع اجلزية، املسلمني حتى أصبح أولئك هم خاصته ومستشاريه 

  .عىل املسلمني وأباح نساءهم وهو مع ذلك مقر باإلسالم ويقيم الصالة
 هل جيوز أن نسلم له عمله ذلك ونمنع اخلروج عليه بدعوى أنه

 !؟ يصيل
ذا خالفوا ـرب عىل هـازوا الصـفإن أج( نسلم له قال  : فإن قالوا

  .) لة وانسلخوا منهـاإلسالم مج
َثم ذكر أنه لو قتل ذلك احلاكم تسعة أعشار املسلمني وأخذ  )٢(

 أي مع - فإن قالوا نسلم له تناقضوا. !؟ أمواهلم فهل نسلم له أم نقاتله
 .- من فعل ذلك قوهلم السابق وهو أنه يقام عىل

 ... الثلث ...  النصف : قيل لو قتل أقل من ذلك ،وإذا قالوا بل نقاتله
  .اًواحد ... مخسة ... مخسني ...ئة ما ... ألف ... العرش ... اخلمس

وهكذا يتدرج معهم يف إنقاص العدد حتى يصل إىل واحد وما 
فقتل مسلم ، أجابوا به يف الكثرة لزمهم مثله يف القلة إذ احلرام واحد 

وأخذ مال رجل مسلم واحد كأخذ مال ،  كقتل األمة ًواحد ظلام
 .. األمة
 ي طلب ـ ثم يتدرج رمحه اهللا يف النقاش فيفرتض أن هذا الوال)٣(
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١٠٩

١٠٩

سلم له ي فهل جيوز أن زوجة املسلم أو ابنته أو ولده بل طلبه هو نفسه
 ؟  أم ال

ال  أتوا بعظيمة هـوا فرض عليه إسالم نفسه وأهلـفإن قال  (: قال
،  يقوهلا مسلم وإن قالوا بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل

 .  )رجعوا إىل احلق ولزم ذلك كل مسلم يف كل مسلم ويف املال كذلك
حتى للنصوص وهكذا حياور هذه العقول املخدرة بالفهم اخلاطئ 

  ينتهي إىل وجوب إنكار املنكر ومحاية األمة يف دمائها وأعراضها
 . وأمواهلا من احلكام الظلمة

قبل ألف سنة قبل أن يرى  -رمحه اهللا  -وهذا الكالم يقوله 
فكيف لو ،  ًا قليالً إال شيئافرتضا ال يقلون يف إجرامهم عام ًحكام

من حيميهم من رأى رأى حكام عرصنا الذين ارتكبوا كل حرام و
 !؟ )١(علامء السلطة

 : ن وملخصهاولِّء املخذ ثم يورد الشبهات التي يوردها هؤال)٤(
ر قد يتجاوزون فيقتلون من ـار املنكـون إلنكـؤالء الذين خيرجـأن ه

 إن الذين: ، فقال  اًا أو ينتهكون عرضً حرامًال يستحق أو يأخذون ماال
                                                

ظلم فانربى اجلهلة كام شاهدناه يف ليبيا وسوريا عندما خرج الشعب يطالب برفع ال) 1(
 .بالدين للدفاع عن الظلمة وتأثيم الشعوب املحقة يف مطالباهتا السلمية 
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أهنم ال يعملون مثل هذا العمل فيهم خرجوا إلنكار املنكر يفرتض 
 . ولو عملوه لكانوا هم املؤاخذين

 د شبهة أن محل املنكرين السالح قد يعرض أهله للقتل ثم أور)٥(

 . واستباحة أهله وماله

هذا أمر متوقع وال ينبغي أن يصد املصلحني عن  : فقال رمحه اهللا

ام أن ذلك متوقع يف جهاد الكفار فال يصد املسلمني ـك، اإلصالح 

 وحترير األمة اهللا وكال العملني جهاد إلقامة رشع ، اد ـعن اجله

 . الطغيانمن 

 محل ُذكر أنه ال بد أن تسبق النصيحة -رمحه اهللا  -  ثم إنه )٦(

قبل وجب َوإن مل ي،  ًبل منه وبقي حاكامُفإن راجع احلق ق، السالح 

 -رمحه اهللا  -وهكذا يقرر ... خلعه وإقامة غريه ممن يقوم باحلق 

 وأنه ال يقل عن نرش احلق، منهج محاية احلق داخل املجتمع املسلم 

 . خارجه فكالمها جهاد

 : اإلمام والدستور  :خامس عرش
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١١١

١١١

دة ـدة يف الفقه السيايس تعترب قاعـامء األمة مصنفات عـوضع عل

 للدستور السيايس الذي تطور يف املجتمعات األخرى حتى أصبح سجال

 . الذي حيكم تلك املجتمعات  ببنود الدستورًحافال
 رشوط  :ييل صنفات ماومن املسائل التي اشتملت عليها تلك امل

 ،  إخالل اإلمام بمهامه،كيفية تنصيب اإلمام  ،  مهام اإلمامة،اإلمامة 
  .اخلروج عىل اإلمام ، انحراف أخالق اإلمام

املستقى ا لدستور األمة ًإىل غري ذلك من القضايا التي تعترب تأسيس
تدوينهم لتلك ف ، عىل ضوئهام من الكتاب والسنة واجتهادات العلامء

مصنفات خاصة يدل عىل وعي سيايس حيتاج إىل ملسائل وتنظيمها يف ا
  .تطوير واستكامل

 . فهذا الدستور هو الذي يتعامل به يف املجتمع املسلم 
 . فاحلاكم واملحكوم كالمها مطالبان بااللتزام بام ورد يف ذلك الدستور

لكن املصنفني لتلك الكتب مل يكن هلم منهج واحد وال رؤية 
وهلذا ، ولكن غالبية املسائل مما اتفقوا عليه ، كل املسائل واحدة ل

حيتاج األمر إىل مراجعة عامة واستخالص بنود الدستور بني احلاكم 
األمة  وإضافة ما استجد يف واقع، واملحكوم من تلك املصنفات 
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ًوالعمل عىل جعله ملزما للحاكم واملحكوم حتى يتحقق االستقرار 
 .يف املجتمع 
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١١٣

١١٣

 
 
 
 

 المبحث الثاني
 ))  مقدمات وتأصيل عملي ((

 
 :  وفيه تمهيد ومطلبان 

 عن التأكـيد علـى أهميـة الفقــه  :  التمهيد 
 .                السياسي في صيانة األمة 

 .مقدمات :   المطلب األول 
 .عملي التأصيل ال:    المطلب الثاني 
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  في صيانة األمةعن أهمية الفقه السياسي: تمهيد 
يراد به توصيف اجتهاد العلامء يف فهم يف االصطالح  )) الفقه ((

 ) الفهم( النصوص الرشعية وهو ال خيرج عن معناه اللغوي الذي هو 
وهو فهم العلامء للنصوص الرشعية ، لكنه خصص بفهم معني 

 ا يلزم الناس العمل به وإنام هو اجتهاد قابلًوليس هذا الفهم ترشيع
فلو كان ، وهلذا فقد اختلفوا يف نتائج الفهم ، طأ والصواب للخ

 ا يلزم الناس العمل به القتىض أن ال خيتلفوا فلام اختلفواًفهمهم رشع
 .ا ًدل عىل أن فهمهم ليس رشع

 وال غريهمستأنس به وهو أقرب إىل الصواب من فهم ُنعم ي
 . ينبغي إسقاطه

ادات ومنها ما هو يف ثم إن هذه االجتهادات منها ما هو يف العب
 .العادات 

ولكن املراد ما كان ، فأما ما كان يف العبادات فليس مما نبحثه هنا 
 .يف العادات ومنها األمور السياسية 

   ،فاالجتهادات يف األمور السياسية خاضع كثري منها للزمان واملكان
َث حادثة يف زمن ما يستنبط هلا علامء ذلك الزمان ُدَوهلذا فقد حت  ًحكامٍ

من نصوص الرشيعة أو من مقاصدها ثم تدور عجلة احلياة وتتكرر 
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 احلادثة يف زمن آخر فينظر العلامء إىل تلك الفتاوى السابقة فال جيدوهنا
تتناسب مع تلك احلادثة املستجدة رغم ما بينها وبني احلادثة السابقة 

 يستدل العلامء بتلكمن تشابه إما يف االسم وإما يف الصورة فال 
 جديد فيجتهدون الستنباط حكم، الفتوى الختالف مابني احلقيقتني 

 . يتناسب مع احلادثة املستجدة
وهذا أمر طبيعي يف الفقه اإلسالمي وقد مر معنا هذا التقعيد يف 

 . )) تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان ((قاعدة 
والفقه السيايس يف اإلسالم هو جزء من الفقه اإلسالمي قابل 

  ؛ري خاصة وأنه يتأثر بتجدد األوضاع والعادات واألحواليد والتغيجدللت
 .ألنه جييء يف دائرة العادات وليس يف دائرة العبادات كام تقدم 

 وهلذا فإن مراجعة الفقه السيايس القديم أمر تستدعيه حاجة األمة
إلصالح ما فسد يف حياهتا وتصحيح مسار احلكم فيها ورفع الظلم 

ا ًوازداد تعثر، العدل الذي تعثر يف تارخيها منذ زمن بعيد عنها وإقامة 
 . عقوديف ظل احلكومات العسكرية اليوم منذ 

 فإن أحوال األمة ساءت بسبب هذه احلكومات التي أقصت الرشيعة
 وحاربت كل دعوة تدعو إىل، عن حياة األمة وحارصهتا من كل مكان 

ا يف نفوس أبنائها ًا شديدًانعودة األمة إىل دينها ورشيعتها مما ولد احتق
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 ، انتهى إىل ثورات سلمية النتزاع مقاليد السلطة من أولئك الظلمة
 . ولكن تلك الثورات ختلل بعضها محل السالح فأريقت بسببه الدماء

 إذ استمرار الظلم يف ً أو آجالًوهذا أمر ال بد من حدوثه عاجال
 . اة واألحياءأي جمتمع إىل ما ال هناية مما تأباه طبيعة احلي

وقد ساهم يف استمرار الظلم بعض املفاهيم اخلاطئة عن طبيعة 
 احلكم وأسسه ومقاصده وعالقة األمة به بسبب خطأ يف فهم نصوص

 القديمة التي أفتوا هبا لزماهنم وتبناها الرشيعة وفتاوى علامء األمة
ا وهلذا أصبح الظلم حممي؛ اخللف بعدهم رغم تباين مابني احلالني 

  كام قال حافظبخاتم الرشيعة الذي يتوارثه جهلة املنتسبني إىل العلم
ا من هذه احلقيقة ًإبراهيم أحد الشعراء املعارصين وهو يصور طرف

 : فيقول
             لقد كان هذا الظلم فوىض فهذبت             

 ًامـًام منظـى بات ظلـحواشيه حت
وإذا حاول أحد أن ، فاحلاكم يظلم ويفسق ويعبث بثروات األمة 

 .. اتق اهللا ال تدعو إىل الفتنة( يعرتض جاءته الفتاوى من كل مكان 
)  .. اصرب وإن أخذ مالك وجلد ظهرك ... اخلروج عىل احلاكم حرام

  .إىل آخر تلك الفتاوى اجلاهزة
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 ويستنجد باملفتني ... اًبل احلاكم الظامل نفسه هو الذي يفتي أحيان
 .)١( الظلم وأرادوا التخلص منهكلام متلمل الناس من

وعرف كيف ، فقد عرف تلك الثغرة التي يربر هبا فسقه وظلمه 
 ووجد من له هوى، يستخدمها لالحتامء هبا من املصلحني واملظلومني 

األموال ورفعه إىل منصب يف هذه الثغرة فقربه إليه وأغدق عليه 
ا عنه ً مدافعا للظلمًفأصبح فضيلته حارس، فعاش يف كنفه العلامء ، 

 .ا له ً من أن يكون منكرًبدال
 :فنقول هلؤالء املخدوعني 

 . سلمنا!  ؟اًهب اخلروج عىل احلكام حرام
 !؟  اهللاواخلروج عىل 

 !؟  اهللاا عىل ًأليس عمل احلاكم خروج
 !؟  اهللاهل حق احلاكم أعظم من حق 

 بثم اخلروج عىل عقد البيعة الذي تعهد فيه احلاكم باحلكم بكتا
 .! وإقامة العدل حالل ؟ وسنة رسوله  اهللا

                                                
وهذا ما رأيناه يف ليبيا وسوريا وغريها من البلدان التي خرجت فيها الشعوب تطالب ) 1(

بالعدل ورفع الظلم فاستنجد أولئك احلكام هبؤالء املفتني فاستباحوا الدماء واألعراض 
  . للمحافظة عىل كراسيهم واألموال 
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!! فإذا خرج عىل هذا العقد وظلم األمة بكاملها أهذا حالل ؟؟
وهو فرد واحد واألمة باملاليني هتدر !! وخروج األمة عليه حرام  ؟؟

 . مر عجيب  أ!؟ ا لعيونهًحقوقها إكرام
 !!ثم هب أن اخلروج حرام فهل إنكار املنكر حرام ؟؟

 فهجر الظلم وأهله  اهللا فضيلته وغار عىل حرمات َهل نصح
 !! يتوقف الظلم والفسق كام غار عىل احلاكم الظامل ؟؟ عندما مل

وهلذا فال بد من تصحيح هذا الفهم السقيم الذي ال يقره دين وال عقل 
 .وال عرف 

 هذا طرف من األسباب التي تستدعي مراجعة هذا الفقه ليكون
 عودهتا إىل مكانتها يف قيادة البرشية يف ظل ا لألمة يف طريقًمنهاج

 .العدل واألمن 
وقد حاولت يف هذا املبحث أن أمجع بني تقعيدات الرشيعة 
ومستجدات السياسة التي طورهتا املجتمعات املتحررة من نري 
العبودية للحكام فأصبحت تعيش حياة العدل واألمن بسبب ضبط 

 . املسار السيايس فيها
تلك الضوابط أمر ال حرج فيه كام تقدم بيانه أكثر واالستفادة من 

 . من مرة
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ثم ال يعني هذا أننا نزكي عقائد تلك املجتمعات وأخالقها 
أمور ًكثريا من  لكنها أحكمت ًومعامالهتا ألهنا ال تعرف اهلدى أصال

ونحن إنام نأخذ ما أحكمته مما ال يتعارض مع ديننا وحيقق لنا ،  دنياها
 .مة اإلنسان اي يأمر بالعدل وحيفظ كرمقاصد رشعنا الذ
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  األولطلبالم
 مقدمـات

 .عشر حقائق  : المقدمة األولى
 ات ـم في المجتمعـواع الحكـأن : المقدمة الثانية

 .البشرية                            
  .الحكم في اإلسالم : المقدمة الثالثة
    االستفادة من تنظيمات الدول غير  : المقدمة الرابعة

 . اإلسالمية                               
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 حقائق عشر  : المقدمة األولى
 هذه عرش حقائق أورد ها بني يدي البحث لدفع بعض الشبهات

 . وبعضها قد تكرر معناه التي قد تطرأ عىل قارئ هذا البحث 
  مل يرد يف القرآن وال يف السنة األمر بتنصيب رئيس عىل األمة: ًأوال

وهذا يؤكد أن ذلك ، وال صفاته وال كيفية تنصيبه وال اختصاصاته 
 وإنام، ا ا دينيً أي أنه ليس أمر وال رشعه رسوله  اهللاليس مما رشعه 

 له  أو ذكره رسو ربناا لذكره  دينيًهو أمر دنيوي ولو كان عمال
  ... K L:  أكمل الدين يف حياة النبي فقال تعاىل  اهللاألن 
M N O  P Q R S T  U ...    ]٣ : املائدة[   

 العدل والتحذير من الظلم وهوب ورد يف القرآن والسنة األمر : اًثاني
حكم عام لكل من له والية عىل أحد أو له عالقة بإصدار األحكام أو 

 . الفصل بني خمتلفني
،  مل حيدد ال يف القرآن وال يف السنة الطريقة التي يتحقق هبا العدلو

وما جيد يف حياهتم من وسائل ، وإنام ترك لعادات الناس واجتهاداهتم 
،  اهللا فأي طريقة أو وسيلة حتقق هبا العدل فثم رشع ، وطرق 

منحرصة وهذا لكامل هذا الدين إذ يعلم سبحانه أن الطرق ليست 
 . ، فرتك للناس اختيار الطريق األنسب يف كل عرص  حمدودةوالوسائل غري
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 ورد يف القرآن والسنة تقرير مبدأ الشورى يف األمور التي مل : اًثالث
يرد فيها نص وهو مبدأ عام لكل إنسان يف أي قضية تتعلق باجلامعة 

 . أو األمة
ذلك وإنام ترك ، ومل حيدد للشورى طريقة وال وسيلة معينة كذلك 

 .  االستشارة والطريق التي يراها حتقق مقاصد الشورىلصاحب
 ًي وليس عمالعاد الصحابة يف أمور الرياسة عمل ُعلِ ف: اًرابع

 ألن؛ ا وال يرقى لدرجة الترشيع ً وقصارى درجته أن يكون مباحعباديا
وإنام أذن فيه لرسوله ،  ع من خصائص اخلالق سبحانه وتعاىلالترشي
فقط ومل يأذن لغريه  . 

 يف األمور العاديةفعله   أو أحد غري الرسول قولفمن زعم أن 
 .فهو زعم مردود ترشيع  أو العبادية

ا ً يف االختيار أمر دنيوي وليس أمروهلذا فإن فعل الصحابة 
َّا ليست من الدين حتى ينَزل عمل الصحابةً ألن الرياسة أساس ؛اديني ُ 

 . فيها منزلة اإللزام
 يق الدين وما ال يتم الواجب إال به فهو واجبنعم هو وسيلة لتحق

 لكن هذه الوسيلة خاضعة الجتهادات الناس واخلاضعة لتغري العادات
 .الدنيوية 
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ا ًوليس ذلك ترشيع، فكام أن الصحابة زرعوا واجتروا ونكحوا 
 ومن زعم أن عمل الصحابة، فكذلك ما يتعلق بالرياسة فهو أمر دنيوي 

 .  وعىل رسوله  اهللا فقد استدرك عىل حييل هذا العمل إىل دين
  فكل عمل بعده قد أخرب بكامل الدين يف حياة رسوله   اهللافإن

 . ال يؤخذ عىل أنه ترشيع
 ثم إن فعل الصحابة له خصوصية خاصة يف اختيار بعضهم البعض

 كام سيأيت -يف اخلالفة ال تتوافر لغريهم فال جيوز القياس عليها 
  -بيانه  بمشيئة اهللا تعاىل

ا ًفأي عمل كان نافع،  األمور الدنيوية مبنية عىل اإلباحة : اًخامس
 . إباحتهالنص عىل لألمة جاز هلا أن تعمله ولو مل يرد يف القرآن والسنة 

أمر تقنوه مما أ االستفادة من غري املسلمني يف أمور الدنيا : اًسادس
 وال  هللامباح ال حرج فيه ما دام ال يتعارض مع نص من كتاب 

مبناها عىل اإلباحة كام مر معنا يف من السنة إذ األشياء الدنيوية النافعة 
 .املطلب األول 

 يفة وخاص - تعرضت األمة اإلسالمية عرب تارخيها الطويل : اًسابع
 واستغالل، إىل ظلم واستبداد وإفساد للدين واألخالق  -العرص احلارض 

  .ا عليهمان شعوهبا وثورهتا الحتقًلثرواهتا من حكامها كان سبب
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 .وهذا يتطلب البحث عن أسلوب حيمي األمة من حكامها 
كان أكثره و ً كان متأثرا بواقعهايضـ الفقه السيايس يف امل: اًثامن

ا ًتنفيذها أو مواعظ ونصائح للحكام مل تلق أذننظريات مل حتدد طريقة 
 ً.مما يتطلب مراجعة وجتديدا صاغية من غالبيتهم

 غري املسلمة التي كانت تعيش قد اهتمت بعض املجتمعات : اًتاسع
 وكرامة  وحريةًبتطوير الفقه السيايس حتى أثمر عدالحتت ظلم احلكام 
 .لتلك املجتمعات 

 يحقق إقامة العدل وحفظل مراجعة الفقه السيايس وتطويره : اًعارش
 . ومويعيد هلا مكانتها بني األمم من أوجب الواجبات الي، كرامة األمة 
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  الحكم في المجتمعاتأنواع بيان  : المقدمة الثانية
 .البشرية                             

  وهلذا فإننا)١()) احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره (( :يقول العلامء 

  العامل لنتمكن من- وحتكم -سنورد أنوع احلكومات التي حكمت 

  .ا احلكومة املسلمة اليوم حتديد الصورة التي جيب أن تكون عليه

 صور الحكم في العالم:  أوالً
 : ال خيرج عن إحدى صورتني عرب التاريخ البرشياحلكم 

 .احلكم الفردي  : األوىل

 .احلكم الدستوري :  ةالثاني

 تعريفال:  ثانيا
 :  احلكم الفردي:  )أ (

 وهو الذي يملك القرار، أي أن أمور الدولة يتوالها شخص واحد 

يملك  لكن املحصلة أنه هو الذي، ف النظر عن كونه عادال أو ظاملا برص

وقد يوجد   فاحلاكم هو الدستور ، والدستور هو احلاكمالسلطة يف الدولة

 . احلاكم ينفذ منه ما يريد ويلغي ما يريد مرهون بإذندستور مكتوب لكنه 

                                                
  ) .١٥(هناية السول رشح منهاج الوصول يف علم األصول لإلسنوي ) 1(
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 حيدد هو حكم خاضع لدستور مكتوب :احلكم الدستوري  : )ب(
 احلاكم ويضبط ترصفاته فال يستطيع اختاذ قرار مل خيوله له تصالحيا

 فليس للحاكم  ،حيكم الدولة نظام وليس فردا أي أن الذي ،الدستور 
 وليس الدستور فاحلاكم حمكوم ب ،صالحية فردية خارج نطاق الدستور

  .الدستور حاكام عىل
 . الطريقة التي يصل بها الحاكم: ا لثًثا
 . ي يصل فيه احلاكم إىل احلكم دون اختيار املجتمعاحلكم الفرد )أ ( 

وإما بقوة السالح ،  فإنه يصل إىل احلكم إما بتعيني احلاكم السابق 
  . القهريةولو أخذ رأي أحد فإنام يؤخذ حتت القوة 

احلكم الدستوري يصل فيه احلاكم عن طريق  االختيار من  )ب(
 . املجتمع
 ي ــ فمـــالحك اــعليهوم ــي يقـس التـاألس:  اــًرابع

 الحكومتين           
  . ليس له أسس إال شخص احلاكم:  احلكم الفردي)أ (

 صالحيات احلاكم وصالحيات فال يوجد يف املجتمع تصور معني عن
   .املحكوم
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 املجتمع وال مسؤوليات وال تصور عن مسؤوليات احلاكم جتاه
 .  ملجتمع جتاه احلاكما

التي تعرض لألمة ثم  لة جتاه األحداثوال تعرف مواقف الدو
  . إدارة الدولة جتري عىل غري أسس

  . احلاكم التوظيف عىل غري أسس إال عىل هوى
   .احلاكم أموال الدولة ترصف عىل غري أسس إال هوى

 .  احلاكم السجن واإلطالق يتم دون أسس إال هوى
 .  أمر احلاكم ال حرمة لبيت وال لشخص وال ملؤسسة إال

  .حيموهنا من ظلم احلاكم  دستور حمرتم وال نواب عن األمةفال
،  ا حيرس الدستورًجيش وال، وال حماكم مستقلة متلك إقامة العدل 

 .  وإنام حيرس احلاكم من األمة
 يف احلاكم كام يترصف ملخص األمر املجتمع هو قطيع يترصف فيه

  .قطيعه
  :ها ما ييل يقوم عىل عدة أسس من أمه:  احلكم الدستوري)ب (

 .  كليهامتار النواب أو رئيس الدولة أوإنشاء أحزاب سياسية خت -١
 . جملس نيايب ينوب عن املجتمع يف الرقابة عىل تنفيذ الدستور -٢
  السلطة الترشيعية والسلطة  (اختيار السلطات الثالث من املجتمع  -٣
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  .)  والسلطة التنفيذيةالقضائية
 . عضاستقالل السلطات الثالث بعضها عن ب -٤
 . يرسي عىل احلاكم واملحكوم)  دستور ( كم بنظامُالدولة حت -٥
 . ا حاكام أو حمكومحمكمة عليا حتاكم كل من خيالف الدستور -٦
 .جيش حيمي املجتمع والدستور  -٧

  من الحكومتينحال المجتمع في ظل كلٍّ:  خامسا
 .  حال املجتمع يف ظل احلكم الفردي )أ (

والقلق  عيش حياة اخلوفاملجتمع يف ظل احلكم الفردي ي
  .والسلبية املطلقة جتاه ما يعرض للمجتمع من ظلم واستبداد

 . احلكم الدستوري حال املجتمع يف ظل )ب(
، واستقرار  نـياة أمـم الدستوري حـيعيش الناس يف ظل احلك

رد يعرف حقوقه وواجباته ويشعر بإنسانيته وكرامته فاجلميع ـفالف
اكم له حدود واملحكوم له حدود كفلها هلم  فاحل،سواء  أمام القانون

 . احلدود والقضاء حيمي تلك، الدستور 
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١٣١

 الحكم في اإلسالم هل هو حكم :ة لثالمقدمة الثا
 فردي أم حكم دستوري ؟

ال شك أن احلكم يف اإلسالم حكم دستوري بمعنى أن األمة 
 ، وليس  وسنة رسوله  اهللابكاملها حمكومة بدستور هو كتاب 

 .ً من األمة خارجا عن هذه القاعدة أحد
  :ويقوم احلكم يف اإلسالم عىل األسس اآلتية

  . أن العدل أساس احلكم -١
  . ًأن البرش مجيعا مسلمهم وكافرهم أمام الرشع سواء -٢
  . للخالق أن الترشيع حق -٣
  . أن السلطة حق لألمة -٤
  . أن الشورى سياج اجلامعة -٥
  .  أمانة ال جيوز التساهل هباأن اختيار الوالة -٦
مصلحة  أن أموال األمة أمانة ال جيوز الترصف فيها إال وفق -٧
  . األمة
  . األمة أن الرقابة االجتامعية عىل تنفيذ الدستور حق لكامل -٨
 ، رسوله   وطاعةاهللا  أن عىل األمة طاعة اإلمام يف طاعة -٩

 .هذا من الناحية النظرية 
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ة العملية التي كانت عليها اخلالفة بعد اخلالفة وأما من الناحي
الراشدة فإهنا مل تلتزم بأحكام اإلسالم يف كل شؤوهنا وكان احلاكم 

  . يترصف ترصف املالك لألمة
فإن املتتبع ملسار اخلالفة بعد اخلالفة الراشدة جيد أن هناك مظامل 

ًرية وقعت وفسادا كبريا يف كثري من احلكام ـكث يقت بسبب ًودماء أر، ً
ًوبذخا وإرسافا يف بيوت الوالة ، احلرص عىل اإلمارة  وما كان ذلك ، ً

  .قامت عىل تلك األسسليحصل لو أن الوالية 
وكان العلامء ، نعم كان هناك خري وعدل وفتوحات بجوار ذلك 

 ويؤلفون الكتب ويأمرون، ويعقدون حلقات العلم ، حيرسون الدين 
 .وكان هلم قبول لدى العامة وختافهم اخلاصة ،  وينهون عن املنكر، باملعروف 

 ولكنهم مل يكونوا يستطيعون إصالح الوالة ألن الوالة قد أرهبوا
الذي  وهذا هو احلكم الفردي ، يناصحهمكل من يعرتض عليهم أو 
  .تململ يف كل مكان للتخلص منهتمل تعد األمة تطيقه وبدأت 

ه ـذا التوجـيتقبلوا هولكن احلكام يف املجتمعات اإلسالمية مل 
 .وأسالوا أهنار الدماء .. فقابلوا املطالبني بتغيريه باحلديد والنار 

  إىل اآلن يساعد عىل حتقيق اهللااف ـد حاكم عاقل أو خيـومل يوج
 .غبة شعبه وينقذه من الفتنة ر
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 وهذا دليل عىل شدة إجرام هؤالء احلكام وعدم إيامهنم باحلساب
  .وقهالب بحقاطتي تب الوالشعدماء ك وإال ملا استباحوا سف

 احلكام أو بعضهم عن احلقوق والواجباتلدى ولعل التصور اخلاطئ 
 .يف اإلسالم عىل احلاكم واملحكوم له دور يف هذه القسوة اآلثمة 

 ًوهلذا ال بد من إعادة صياغة هذه احلقوق والواجبات وفقا للقواعد
ى التي نجحت يف إقامة الرشعية واالستفادة من جتارب األمم األخر

 .العدل يف جمتمعاهتا 
ضطراب  ا(( :ويف هذا املجال قال حممد رشيد رضا حتت عنوان 

وأما سبب وقوع ذلك االضطراب (  : )) املسلمني يف حكوماهتم
 ما وطول العهد عليه فهو أن التطورات االجتامعية كانت تقيض بوقوع

مل يكن يمكن يف ، و وقع من الترصف يف شكل احلكومة اإلسالمية
،  تلك األزمنة أن يوضع هلا نظام يكفل أن جتري عىل سنة الراشدين

، يف اجلمع بني عظمة الدنيا  وال طريقة أوائل األمويني والعباسيني
 ، وتاله ، وملا صار هذا ممكنا كان أمر الدين قد ضعف ومصالح الدين

 ، ، وضعف حضارهتا يف مجيع الشعوب اإلسالمية ضعف حكوماهتا
 اء عىل استبداد ـرنج من القضـه اإلفـا اهتدى إليـى مثل مـفلم هتتد إل

  اءـ، فمنهم من قىض عىل احلكومة امللكية قض ملوكهم شعبا بعد شعب
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 م من امللك إال بعض، ومنهم من قيد سلطة امللوك فلم يدع هل مربما

، دون أن يكون  املظاهر الفخمة التي يستفاد منها يف بعض األحوال

 ... من األمر والنهي يف احلكومة أدنى استبداد هلم

ون مسئوال عن ـ ترصفا يف أمر جيب أن يكىعطُذلك بأن كل من ي

يتطاولون  فوق الرعية فال امللكوالتقاليد املتبعة يف امللك أن ،  سريته فيه

بجعله إمام  ، وهذا يشء أبطله اإلسالم إىل مقامه األعىل ليسألوا عام فعل

 أنه مسئول ، ونص عىل  منهم يف مجيع أحكام الرشيعةاملسلمني كواحد

 ُامَمِاإلَ، ف ِِهتَّيِعَ رْنَ عٌولُئْسَ مْمُكُّلُكَ وٍاعَ رْمُكُّلُك (( : عام يفعل بقوله 

 ْنَ عٌولُئْسَم َوُهَ وِِهلَْه أِ يفٍاعَ رُلُجَّالرَ، و ِِهتَّيِعَ رْنَ عٌولُئْسَ مَوُهَ وٍاعَر

 .)١()) اَِهتَّيِعَر ْنَ عٌَةولُئْسَ مَيِهَا وَهِجْوَ زِتِْي بِ يفٌةَيِاعَ رُةَأَْراملَ، و ِِهتَّيِعَر

ليهم أقواهلم  عاملسلمون يراجعون اخللفاء الراشدين ويردون وكان

، حتى  وآراءهم فريجعون إىل الصواب إذا ظهر هلم أهنم كانوا خمطئني

 رأة ـام:  ربامرأة يف مسألة فقال عىل املن  خطأتهإن عمر بن اخلطاب 

                                                
يف النكاح ، باب املرأة راعية يف بيت زوجها ، ومسلم رقم ) ٥٢٠٠(البخاري رقم ) 1(

   .ميف اإلمارة ، باب فضيلة اإلمام العادل من حديث ابن عمر ) ١٨٢٩(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

١٣٥

١٣٥

 . . )١(أو ورجل أخطأ. .  أصابت وأخطأ عمر

 غفل املسلمون عن هذا فرتكوا اخلالفة ألهل العصبية يترصفون

امللوك الوارثني الذين كانوا يزعمون أن اهللا فضلهم عىل  فيها ترصف

يف كل سائر البرش لذواهتم ولبيوهتم وأوجب طاعتهم واخلضوع هلم 

 إىل وضع ل والعقد من الرؤساء من اهتدى، فلم يوجد يف أهل احل يشء

نظام رشعي للخالفة باملعنى الذي يسمى يف هذا العرص بالقانون 

، ومشاورهتم يف  ، يقيدون به سلطة اخلليفة بنصوص الرشع األسايس

، كام وضعوا الكتب الطوال لألحكام التي جيب العمل هبا يف  األمر

ولو وضعوا كتابا يف ،  السياسة واإلدارة واجلباية والقضاء واحلرب

، ومنعوا فيه والية  الراشدينذلك معززا بأدلة الكتاب والسنة وسرية 

، وبينوا أن السلطة  بالشورى ، وقيدوا اختيار اخلليفة العهد للوارثني

 -، وجعلوا ذلك أصوال متبعة  لألمة يقوم هبا أهل احلل والعقد منها

 . . ملا وقعنا فيام وقعنا فيه

                                                
   )١٤٩ (  عمرمناقب:  ابن اجلوزيو) ، ٥، ٢/٤(ملطالب العالية  أبو يعىل كام يف ارواه )1(

التفسري :  ،  )) إسناده جيد ((:   أليب يعىل وقال من ثالث طرق إحداهاابن كثريوأورده 
رواه أبو يعىل يف الكبري  ((:   وقال)٢٨٤، ٤/٢٨٣(جممع الزوائد :   واهليثمي)٢/٢١٢(

 . )) وفيه جمالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

١٣٦

١٣٦

 فقد كانوا واثقني بتحرهيم للحق والعدل ن فأما الراشدو
 ويرصحون بسلطة األمة عليهم وهم واقفون يف موقف الرسول 

 وليت عليكم ولست بخريكم فإذا ((من منربه كام قال أبو بكر 
 من رأى ((وكام قال عمر .  ))، وإذا زغت فقوموين  استقمت فأعينوين

ألمركم تبع  أمري ((:  امن، وكام قال عث )) اعوجاجا فليقومه َّمنكم يف
األمر وظهور وأقوال عيل وأعامله بالشورى معروفة عىل اضطراب .  ))

، ثم  ، وموت كثري من كرباء أهل العلم وتفرق بعضهم الفتن يف زمنه
،  إهنم مل يكونوا قد دخلوا يف عهد التصنيف ووضع النظم والقوانني

ضوع األمة وال شعروا بشدة احلاجة إىل ذلك لكثرة الصالح وخ
 . . لوازع الدين

وما جاء عرص التأليف والتدوين إال وكانت اخلالفة قد انقلبت إىل 
، ومها جعل األمر  بالبدعتني الكربيني اللتني ابتدعهام معاويةطبيعة امللك 

 . هـ.ا ) ١()تابعا لقوة العصبية 
 
 

                                                
  ) .١/١٤٩(ملحمد رشيد رضا اخلالفة ) 1(
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 دول ــالات ــن تنظيمـتفادة مــاالس : ةـرابعة الـالمقدم
  غير اإلسالمية                             

املجتمعات الغربية قد أولت اجلانب السيايس عناية كبرية كام تقدم يف 

رشيد رضا ، فوضعت له القوانني وانتخبت اإلجراءات  كالم األستاذ

 وانتهت إىل صورة للحكم تضمن هلم إقامة العدل واالستقرار واألمن

 .بني احلاكم واملحكوم 

 أمور الدنيا األخرى ، فقد اعتنوا هبا وبحثوا وهكذا احلال يف

وجربوا واكتشفوا وصنعوا ووصلوا من ذلك إىل نتائج هبرت العامل 

فتسابق الناس إليها واستفادوا منها حتى كاد العامل أن يكون نسخة 

 .يف األمور الدنيوية لتلك املجتمعات 

أن ونظرة فاحصة ألحـوال الناس اليوم يف مجيع البلدان يتبني 

 .النتاج الغـريب قد غزا العامل ال ألنه كافر ولكنه ألنه نافع 

فالصناعات واالخرتاعات والكشوفات الغربية انتفع العامل بأرسه 

 .بأكثرها 

والنظام البنكي قد قامت عليه مجيع الدول لوال الربا وبعض 

 . التي شوهت مجاله املعامالت األخرى
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١٣٨

 ريب منـ إليه املجتمع الغامل بام توصلـفجميع الدول اليوم تتع
 أنظمة بنكية من إيداعات وحواالت وضامنات وغريها من املعامالت
املفيدة ، وكذلك النظم التجارية واملعامالت الدولية والتي تقوم 

الورقية عليها التجارات يف العامل ، وكذلك اخرتاع نظام العمالت 
 اآلالتة العسكرية وعامل به ، ثم األنظم مل يبق بلد يف العامل ال يتالذي

 وغريها أنظمة التعليم ومراحله ، وكذلك األنظمة املروريةوالقتالية ، 
 .من النظم املفيدة 

نعم هذا النظام فيه إجيابيات وفيه سلبيات ، ولذلك اختلفت 
 . مواقف الناس من هذا النظام  إىل ثالثة مواقف 

ًطائفة ترفضه مجلة وتفصيال  ً. 
 . ًصيال ًوطائفة تقبله مجلة وتف

 .وطائفة تقبل ما فيه من إجيابيات وترفض ما فيه من سلبيات 
 وهذا املوقف الثالث هو املوقف الصحيح إذ ليس كل ما يأيت من

ًغري املسلمني يكون رشا مطلقا أو خريا مطلقا ، فليس من العقل  وال ًً
 غري ًمن احلكمة وال من الدين رفض اخلري والرش معا ؛ ألن مصدرمها

مني ، ولكن العقل واحلكمة والدين أن نأخذ اخلري ولو كان من املسل
 .أعدائنا ونرفض الرش ولو كان من أصدقائنا 
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١٣٩

١٣٩

 .وهذا موقف تؤيده األدلة وتقرره 
  Ã    Ä:  عندما ذكر قصة ملكة سبأ وقوهلا يف امللوك  فاهللا

Å Æ Ç   È É Ê Ë  Ì  قال تعاىل  : Î  
Ï   ] ٣٤: النمل[   

قد أخذ من الكفار ما كان فيه خري ونفع ومن ذلك  والنبي 
، استعامله للخاتم يف مراسالته واستعامله للخندق يف حربه مع قريش 

  يف استعامله للديوان ومل يكنوكذلك فعل عمر بن اخلطاب 
 وهي حاالت قليلة  وال يف حياة أيب بكر  يف حياة النبي ًمستعمال

 .م بيانه لكنها دالة عىل املراد ، وقد تقد
ا  وهي بدعة يف األمة مل يعمل هبٌديثةٌمور ح هذه أ :ٌوقد يقول قائل

 :فنقول . عىل مدار تاريخ األمة 
  هل هذه اإلجراءات هي مظنة حتقيق العدل أم ال ؟ :ًأوال

 !ِ هات البديل الذي حيقق العدل :فإن قال ال ، قلنا 
ل فالرشيعة  كل ما هو مظنة حتقيق العد:نعم ، فنقول : وإن قال 

 .تأمر به وإن مل يعمل به الناس 
كت ، مثلها كمثل :ًثانيا ُ ُ مل تكن هذه اإلجراءات معروفة من قبل فرت َ 

 األنظمة اجلديدة يف التجارة والزراعة واجليوش والتعليم واإلعالم
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١٤٠

 احلكومية قامت عليها مجيع املؤسساتالتي  واملرور ، ومجيع التنظيامت
، وملا ظهرت وثبتت فائدهتا عمل  ُروفة من قبلمل تكن مع اليوم فإهنا
ٌألهنا مفيدة وليس يف الرشع ما ؛ ، ومل يكن يف ذلك حرج  هبا الناس

، فإذا جتددت عادة  ، والعادات تتجدد حيرمها فهي من العادات
 .مفيدة جاز العمل هبا وإن مل تكن معروفة يف السابق 

، وهي   من كل مكانَهذه الصناعات اليوم قد غمرت احلياة: ًثالثا 
، ولكن الناس  ، ومل تكن معروفة من قبل من إنتاج غري املسلمني

ألنه قد ثبت نفعها وال يستطيع شخص ما أن يزعم ؛ استفادوا منها 
 !!أهنا حرام ألن السلف مل يعرفوها 

املجتمعات التي تطبق هذه اإلجراءات هل تعيش العدل  : ًرابعا
 ؟أم أقل من املجتمعات اإلسالمية أكثر 

إذن سقطت أهليتك للمحاورة ألن هذا ال : ، قلنا  أقل: فإن قال 
 ؟  فكيف بطالب علم، يقوله عاقل

، وكل ما حقق  فنحن أحق بالعدل منهم: ، قلنا  أكثر: وإن قال 
  . اهللالعدل فهو من رشع 

 فموقف الرفض املطلق إذن موقف أشخاص ال يعيشون مع الناس
 .  أو حامل علم يتبنى هذا املوقف بوعيًوال أظن أن هناك عاقال
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١٤١

١٤١

، بل فيه كثري إما حمرم وإما ضار ،  اًنعم ليس كل ما لدهيم مفيد

وال تستطيع أي دولة يف العامل اليوم ، ولكن غالبه نافع مباح 

 .االستغناء عن ذلك املباح املفيد 

 يف هذا التقدم هو إتقاهنم لدنياهم يف ظل العدل والسبب الرئييس

 .قرار واألمن حتت حكم الدستور املنظم حلياهتم واالست

 بعض األمم وتقدمتأخر املسلمني ويكفي أن نعلم أن السبب يف 

يف  والنظام الدستوري يف بالد املسلمني  هو احلكم الفردياألخرى

 . تلك البلدان 

 وسنة رسوله  اهللافدستورنا هو كتاب ، نعم نحن أمة الدستور 

  ، تلتزم به احلكومات املتعاقبة قبل االستعامرلكن هذا الدستور مل 

، بالصورة الصحيحة وألغته احلكومات بعد االستعامر من حساهبا 

ٌمرجع رئيس أن الرشيعة دساتريهاوإن بقي يف بعض   اً وليس مرجعٌ

 . ا وفرق بينهامًوحيد

ثم إن اخلالف ليس يف الترشيع وإنام اخلالف يف اإلجراءات 

 تنفذ هبا الرشيعة يف حكم األمة والضامناتواخلطوات العملية التي 

 .التي حترسها 
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وسنة رسوله   اهللامستنبط من كتاب  األمةفإعداد دستور حيكم 
  يتضمن لًومستفيدا مما جد يف العرص احلارض من الوسائل املفيدة

 من يلتزم به احلاكم واملحكوماألحكام واإلجراءات والضامنات 
 األمة من ظلم واستبداد وفساد ذاقت الرضوريات اليوم بعد ما

 . وإفساد 
سنحاول وضع تصور عميل يشتمل عىل أهم املراحل وهلذا فإننا 

التي يتم من خالهلا إقامة حكومة عادلة حتكمها الرشيعة وحترسها 
 إلقامة العدل ورفع الظلم لتعود لألمة مكانتها يف قيادة البرشية األمة

 .ونرش الدين ودعم العدل يف العامل 
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١٤٣

١٤٣
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١٤٥

١٤٥

 : تمهيد
  )١(در السلطةـهي مص)  األمة( تقدم معنا يف مبحث التأصيل أن 

                                                
  .) الترشيع( و )  السلطة( خيلط بعض الباحثني املعارصين  اليوم بني  )1(

ا عىل الديموقراطية ألهنا جتعل السلطة والترشيع حق وذلك يف إطالق احلكم بالكفر       
  . للشعب

 ألن  باهللاعتقاد ذلك كفر انه وأن أما جعل الترشيع ألحد من البرش فال شك يف بطال       
  . ~ ¡ � ¢ :  وتعاىل قد جعل الترشيع من خصائصة سبحانه فقال سبحانه اهللا

ثم حكم سبحانه عىل من مل حيكم بام أنزل أنه كافر  .  Ð Ñ Ò  تعاىل وقال
   . | { z y x w  v u t فقال تعاىل 

 . فالترشيع من خصائص اخلالق سبحانه       
 ما أو ٍولكن السلطة ال عالقة هلا بالترشيع إذ السلطة تتعلق بالوالية فهي إنابة شخص       

 .  ماٍ ما أو أشخاصٍما لينوبوا عن شخص ٍأشخاص
ِأطلق له السلطان والقدرة وعليه مكنه منْه وحكمه فيه)  طهَّسل ((: قال يف املعجم الوسيط        ِ ِ َِ ُ َ َ َُ َْ ُُّ َْ ْ َ  

َّ) تسلط  () و (  ِ عليه حتك ْ َ   ) .١/٤٤٣(  )) َم ومتكن وسيطرَ
فإنه يصبح ) أي مكنته منها ( عىل أمورها ) أي أنابته عنها  (ا ًفإذا سلطت األمة شخص      

 .ا  ًسلطان
 .أن ينيب عنه أو يوكل من يقوم بأعامله  التي جتوز فيها الوكالةيف ق احلولكل شخص       
ا ينوبون عنه يف حراسة الدين وسياسة ًا أو أشخاصًخصفالشعب جيوز له أن ينيب ش      

ِيلزم وليس هناك حكم رشعي يف هذه القضية ، الدنيا وهلم أن يعزلوه إذا مل يف بالعقد  ُ
إن ذلك كفر إذ السلطة غري الترشيع :  حتى يقالالناس بأسلوب معني يف تنصيب اإلمام 

، للشعب فهذا هو املراد ) السلطة  ( :فإذا قيل  ، وهلذا فينبغي أن ال نخلط بني األمرين
  .  والوالية من أعظم أمورهم pon وهذا يندرج حتت قوله تعاىل 
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 . أي هي التي تنيب عنها من يرصف شئوهنا الدينية والدنيوية

  تعيني الوزراء والقضاة وإنشاء هيئاتومن ترصيف أمور الدولة

 . ذلك من مصالح األمة عني بالبحث واإلفتاء وغريُعلمية ت

 : والوكالة نوعان ، فالوايل نائب ووكيل

 . ووكالة خاصة ، وكالة عامة

فإذا جاز لألمة أن توكل الوايل وكالة عامة يف مجيع شئون الدولة 

 .  األعاملجاز هلا أن حتد من وكالته فتخصصها بنوع من

وقضاة   ،علامء جمتهدون : فشئون الدولة يرصفها ثالث فئات

 . ووالة منفذون الجتهادات العلامء وأحكام القضاة ، حاكمون

وقد أثبت التاريخ أن استفراد الوالة بجميع السلطات قد أرض 

 . بالدين والدنيا

وهلذا فاملصلحة تقتيض أن ال يكون للوايل سلطة مطلقة وإنام 

 . قيدةسلطة م

وإذا كان ، وقد أثبتت التجربة أن السلطة املطلقة مفسدة مطلقة 

لألمة أن تنيب عنها من يقوم بكل مصاحلها جاز هلا أن تنيب عنها من 

 . يقوم عنها ببعض مصاحلها وأن تنيب غريه يف البعض اآلخر
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 وهلذا فإن لألمة أن جتمع هذه السلطات بيد شخص وهلا أن توزعها
خاصة وأن الرشع ، يئات وذلك حسب املصلحة عىل أشخاص أو ه
، وإنام هو املصلحة التي تقدرها األمة بنفسها ، ا مل حيدد يف ذلك حد

 . كبقية األمور العادية التي ال نص فيها
ولعلنا فيام يأيت نعرض اخلطوات العملية لتنصيب حكومة عادلة 

 .عىل ضوء األسس التي أوردناها يف مطلب التأصيل 
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١٤٨

 التأصيل العملي 
لقد تراكم لدى البرشية اليوم رصيد من التجارب متكنها من 

 ومن مل يستفد من تلك التجارب، حتسني أحواهلا وتصحيح مواقفها 
فإنه سيخرس مرة أخرى والعاقل الذي يبدأ من حيث انتهى الناس ال 

 .من حيث بدأوا 
جا فيه أقوام وجب ا نًا هلك فيه أقوام وطريقًفإذا رأينا أن هناك طريق

فإن مل نفعل فإن ذلك ،  وفطرة أن نسلك طريق النجاة ًا وعقالًرشع
 .نقص يف العقل والدين 

 فال الدستوريوها نحن قد رأينا نتائج احلكم الفردي ونتائج احلكم 
 .يليق بنا أن نكرس احلكم الذي مل يقم العدل بل أشاع الظلم واالستبداد 

  . اهللا ار الطريق اآلمن بإذنوهلذا فإننا سنتجه إىل اختي
  مراحل يتم من خالهلا تكوين الرئاسة الدستوريةسبع هناك :فنقول 

 .  اهللابإذن ُإذا أتقنت حتقق العدل واألمن واالستقرار يف املجتمع 
 
 
 

 



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

١٤٩

١٤٩

 ) أهل الحل والعقد (   مرحلة اختيار: المرحلة األولى 
                        عن األمة انواب . 

 . أي نواب عن األمة )) واحلل أهل العقد ((  اختيار :رحلة األوىلامل

املايض مصطلحات عدة  استحدث املصنفون يف الفقه السيايس يف

وتأخري  ُوقد يذكر بتقديم )) أهل العقد واحلل (( منها هذا املصطلح

،  ، ومنهم من يسميهم بأهل االختيار )) أهل احلل والعقد (( فيقال

 .  هم بغري ذلكيسمي ومنهم من

متلك أن ختتار اإلمام ومتلك   اجلامعة التي :واملراد هبذا املصطلح

 .  أن تعزله

أي  )) أهل (( ، و أي نقضها )) واحلل (( ، أي عقد البيعة )) فالعقد ((

 .  صاحب أي الذي يملك العقد والنقض

 .  تنصيب اإلمام وعزله هذه اجلامعة أو الطائفة متثل األمة يف

البيعة وحلها وأن األمة  ونوا قادرين عىل عقدـ أن يكويشرتط

 إذا كان هلم مكانة وشوكة أي هلمإال ذلك  تطيعهم يف ذلك وال يتم

 .  احلاكم وعزله أتباع وقوة ومنعة يستطيعون هبا تنفيذ اختيار

 واه أن ـابن املطهر الرافيض يف دع  رمحه اهللا وهو يرد عىلقال ابن تيمية
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١٥٠

 ، بمبايعة أبو بكر   اإلمام بعد رسول اهللا إن:  ولونيق ((  :أهل السنة
  .)) ، برضا أربعة عمر

، وإن كان بعض أهل  السنة  ليس هذا قول أئمة أهل: فيقال له
:  بعضهم ، كام قال إن اإلمامة تنعقد ببيعة أربعة:  الكالم يقولون

، فليست هذه  تنعقد ببيعة واحد:  ، وقال بعضهم تنعقد ببيعة اثنني
 .  السنة قوال أئمةأ

 ، وال يصري الشوكة عليها بل اإلمامة عندهم تثبت بموافقة أهل
 له بطاعتهم  الذين حيصل الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها

 ، ، فإن املقصود من اإلمامة إنام حيصل بالقدرة والسلطان مقصود اإلمامة
 .)١() افإذا بويع بيعة حصلت هبا القدرة والسلطان صار إمام

أهل  (( تأكيد معنى لفظ وقد ورد يف املوسوعة الفقهية الكويتية
أهل احلل  (( يطلق لفظ( : بأنه أهل الشوكة فقالت  )) احلل والعقد

 عىل أهل الشوكة من العلامء والرؤساء ووجوه الناس الذين )) والعقد
، وهو مأخوذ من   ، وهو القدرة والتمكنحيصل هبم مقصود الوالية

  .)٢( )مور وعقدهاحل األ
                                                

  ) .1/526 ( النبوية البن تيمية منهاج السنة) 1(
  ) . ٧/١١٥( املوسوعة الفقهية ) 2(
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١٥١

١٥١

 . اًالدولة سابق فهؤالء هم املنوط هبم اختيار رئيس

اإلمام عند شغور هذا   وهو يتحدث عن اختيار- قال املاوردي

  ثبت وجوب اإلمامة ففرضها عىل الكفاية كاجلهادفإذا  (-املنصب 

،  ، فإذا قام هبا من هو من أهلها سقط فرضها عىل الكفاية وطلب العلم

 : أحد خرج من الناس فريقان قم هباوإن مل ي

 . حتى خيتاروا إماما لألمة ) أهل االختيار (  :أحدمها

 .  حتى ينتصب أحدهم لإلمامة ) أهل اإلمامة ( : والثاين

 :  هنا فريقني - رمحه اهللا - فذكر

ًالذين خيتارون رئيسا للدولة ، وهم  أي ) أهل االختيار (  هماًفريق
الذين يستطيعون تنصيب  أي )) حلل والعقدأهل ا (( املوصوفون بـ

 .  اإلمام ويملكون خلعه

وهذه سيأيت الكالم عنها يف )  الصاحلون لإلمامة (  هماًوفريق

 . املرحلة اآلتية إن شاء اهللا تعاىل

أهل  (( ًرئيس الدولة منوطا بـ  جيعل اختيار- رمحه اهللا -فاملاوردي 

هلم قدرة مادية  م الذينوهم رؤساء الناس وزعامؤه ، ))االختيار 

 .  ومعنوية عىل هذا االختيار



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

١٥٢

١٥٢

املايض قد يتقبلون اختيار هذه الطائفة لو  وال شك أن الناس يف

ِوجدت واختارت اإلمام  الظروف فلم يعد  لكن اليوم قد تغريت، ُ

 كام كان يف املايض إذ قىض الزعامء العسكر  ))أهل حل وعقد (( هناك

 .  أضعفوا كل رياسة يف املجتمعو، عىل كل زعامة اجتامعية 

املجتمع حتى تتمكن من  وهلذا فال بد من إجياد هذه الطائفة يف

اليوم مل يعودوا  ولكن الناس )) نيابة عن األمة ((  :القيام هبذا العمل

 فال، وال زعيام ال خيتارونه هم ، سونه هم ئيتقبلون رياسة أحد ال ير

 .  ضاهم واختيارهميستطيع أحد اليوم أن ينوب عنهم دون ر

 .  عىل إعادة دوره يف األمة فال بد من جتديد هذا املصطلح والعمل

ال ، ا ًمِيكون ملز ًوهذا املصطلح ليس مصطلحا رشعيا بحيث

 .  جيوز جتديده وال تغيريه

هذا املصطلح حلاجتهم  فكام أن السابقني جاز هلم أن يستحدثوا

 .  و املصلحة واحلاجةوإنام املستند ه، إليه دون مستند رشعي 

 .  حاجتنا ومصلحتنا فال مانع لنا نحن اليوم أن نجدده بحسب

اختيار رئيسها أمر متفق عليه  فوجود مجاعة أو طائفة متثل األمة يف

 .  بني املايض واحلارض
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١٥٣

١٥٣

 املايض يفرتض أن يامرسوه ولكن االختالف أن أولئك الرؤساء يف

الناس  تامعية كافية جلعلألن مكانتهم االج؛ تلقائيا دون تفويض 

 .  يتقبلون نيابتهم عنهم

 .  الدور دون تفويض أما اليوم فال يملك أحد أن يامرس هذا

من يامرس هذا الدور  فلذلك فال بد من قيام املجتمع باختيار

 أي )) النواب (( بـ تلك الطائفةتسمية عنهم وقد اصطلح اليوم عىل 

وهؤالء يتم ، ئيس الدولة الذين ينوبون عن املجتمع يف اختيار ر

وهي طريقة االستفتاء العام أو الرتشيح  اختيارهم بطريقة جديدة

 .  العام الذي يشارك فيه مجيع أو غالبية األمة

  . اختيارهم ورضا الناس هبم وهؤالء املختارون قوهتم من رشعية

 الذين )) االختيار أهل (( أو )) أهل العقد واحلل ((فهؤالء هم 

 )) النواب ((ٍتيار رئيس للدولة واصطلح عىل تسميتهم بـ يملكون اخ

 .  املجلس النيايب أو جملس النواب: يتكون منهم جملس باسم  الذين

 
 
 



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

١٥٤

١٥٤

  مرحلة تحديد المؤهلين للرياسة: المرحلة الثانية 

لدولة اني عىل اختيار رئيس ِعُمعرفة األشخاص املؤهلني للرياسة ي

، خيرج آالف األشخاص قد دية إذ وذلك ال يمكن أن يتم بطريقة فر

 ولذلك فالبد من طريقة سليمة تساعد، كل يزعم أنه هو أهل للرياسة 

 .عىل معرفة الصالح للرياسة وتقليص العدد حتى يمكن االختيار 

 ة الصالح للرياسة بأنـريه إىل كيفية معرفـوقد أشار املاوردي وغ

بعد أن ذكر ل فقا،  ويعلن عن نفسه بأنه صالح للرياسة يقوم هو

 أهل اإلمامة حتى ينتصب:  والثاين  : (الفريق األول الذي تقدم ذكره

 .)١( )أحدهم لإلمامة

، إذ مل حيدد  ولكن يف احلقيقة من الناحية العملية هذا غري واضح

ٍمما جيعل ذلك تنظريا غري متيرس ، مكان القيام وال طريقته  ً. 
الهلا حتقيق هذا لكن اليوم استخدمت طريقة جديدة يمكن من خ

التي  )) األحزاب السياسية ((التنظري وتقليص العدد وهو من خالل 
توافر فيه صفات القيادة تو، تتجمع حول شخص له مكانته وتأثريه 

 .وعادة ال جيتمع الناس إال عىل شخص له صفات قيادية متيزه عن غريه 

                                                
  ) .١٧(األحكام السلطانية والواليات الدينية للاموردي ) 1(
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١٥٥

١٥٥

ولكن ليس هناك أقرب من هذه ، نعم قد يوجد حاالت شاذة 
 :ق وذلك لألسباب اآلتية الطري
 .ٍ أن اجتامع الناس حول شخص ما دليل عىل أهليته )١(
 .ة يف القيادة اي ممارسته إلدارة احلزب تكسبه در)٢(
 . يتقلص عدد املدعني ألهلية الرياسة )٣(
 . يستطيع الناس أن يراقبوا سلوكه قبل الرتشح )٤(
 . ليس هناك طريق آخر مناسب للرتشح )٥(

وليست أحزابا ، زاب داخل األمة أحزاب سياسية وهذه األح
حتققه من مصالح  ولكن ما،  ال ختلو من مفاسد توإن كان، عقائدية 

درأ هبا من مفاسد االستيالء ُبل ما يهو أعظم من تلك املفاسد 
 .واالستبداد أعظم مما قد ينتج عنها من مفاسد عرضية 

،  ون للرياسةوهبذا نستطيع أن نتعرف عىل األشخاص الذين يصلح
 يف سبيل ل املفسدة الصغرىُّمَحت - كام تقدم -إذ من قواعد الرشيعة 
 . حتمل مفسدة صغرى لدفع مفسدة كربى  أو،حتقيق مصلحة كربى 

وإنام هي ، وهذه األحزاب ليست أحزابا عقائدية وال فقهية 

 .ب ُّتحز األمة نوعني من الِتلَّوقد تقب، أحزاب سياسية 

 د نشأت ـفق،  الفقهي الذي متثله املذاهب األربعة زبـالتح : األول
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١٥٦

١٥٦

وكادت تعصف باملجتمع عند ،  الرابع واخلامس يف األمة يف القرن

 .ثم ما لبثت األمة أن تقبلتها وأمجعت عىل جواز التعبد هبا ، تكوهنا 

 وهو يرد عىل من رشط يف القايض)  هـ٥٦٠:  ت (:  قال ابن هبرية

  والصحيح يف هذه املسألة أن قول من قال: قلت : (ا ًأن يكون جمتهد

فإنه إنام عني ، ال جيوز تولية قايض حتى يكون من أهل االجتهاد : 

قبل استقرار ما استقر من هذه املذاهب بذلك ما كانت احلال عليه 

األربعة التي أمجعت األمة عليه عىل أن كل واحد منها جيوز العمل به 

 . ) إىل سنتهو  ألنه مستند إىل أمر رسول اهللا

وانتهى األمر من هؤالء األئمة املجتهدين إىل ما    (:إىل أن قال 

وتدونت ،  ، وانحرص احلق يف أقاويلهم أرى جوابه من بعدهم

 . هـ .ا )١() ... ، وانتهت إىل ما اتضح فيه احلق العلوم

  يفوقد قام هلذه املذاهب مدارس فقهية وألفت كتب لكل منها منهجه

  منها طائفة من األمة واختلفت بسبباالستدالل وتبع كالاالستنباط و

 .  ذلك الفتاوى ومع ذلك أمجعت األمة عىل جواز التعبد هبا 
  يف العرص الدعوة السلفيةامء ـبعض عل ر نص ابن هبرية هذاـوقد ذك

                                                
  ) . ٢/٣٩٦(البن هبرية امء اختالف األئمة العل) 1(
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١٥٧

١٥٧

 : فقال)  هـ١٢٢٥:  ت (محد بن نارص : احلارض وأقروه ومنهم الشيخ 
،  أيب حنيفة:  اإلمجاع عىل تقليد األئمة األربعة:  حكى بعض املتأخرين (

 . ، رمحهم اهللا ، وأمحد ، والشافعي ومالك
 ، وكلهم نسبوه  هذا اإلمجاع حكاه غري واحد من املتأخرين: فنقول

اإلفصاح عن معاين  ((، صاحب  ، حييى بن هبرية إىل الوزير أيب املظفر
 وليس مراده أن اإلمجاع ، ا من هذه العبارةً؛ فإنه ذكر نحو )) الصحاح

، وأن االجتهاد بعد  منعقد عىل وجوب تقليد هؤالء األئمة األربعة
إىل أن قال ... )   فإن كالمه يأبى ذلك ؛استقرار هذه املذاهب ال جيوز

، وانتهى له األمر من  ، ودأب له فيام سواه فإن ذلك مما قد فرغ منه (
وانحرص احلق ،  من بعدهمهؤالء األئمة املجتهدين إىل ما أراحوا به 

 .)١() ، وانتهت إىل ما اتضح فيه احلق ، ودونت العلوم يف أقاويلهم
 فهو ال ينفي جواز تقليد هذه املذاهب وإنام يرد  عىل من ادعى وجوب

 . خيلو من التحزب هلذه املذاهب   وهذا التقليدهم

 :التحزبات الدعوية : الثاين 

 ة دعوية تقبلتها ـحتزبات ثانيرة ـيف العصور املتأخة ـظهرت يف األم
                                                

مطبوع ضمن جمموعة  (رسائل وفتاوى الشيخ محد بن نارص بن عثامن بن معمر ) 1(
  . )١/١٨(، اجلزء الثاين  الرسائل واملسائل النجدية
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١٥٨

١٥٨

 . األمة كذلك للحاجة إليها
 فقد قامت حركات دعوية يف العامل اإلسالمي بعضها قبل سقوط

 .اخلالفة العثامنية وبعضها بعد سقوطها 
وأمهلت رعاية الدين ونرش ، فإن اخلالفة قد ضعفت قبل السقوط 

برزت ،  املسلم مما نتج عنه جهل شديد يف املجتمع، األمة الوعي يف 
  .بسببه البدع واخلرافات

  .اًثم بعد أن سقطت اخلالفة ازداد األمر سوء
 فقامت تلك احلركات لسد هذا الفراغ ورعاية مصالح األمة 

 وقد تنوعت أساليب هذه احلركات واهتامماهتا بحسب ،وتوعيتها 
فبعضها اهتم باجلانب ، كل حركة أحوال املكان الذي ظهرت فيه 

وبعضها باجلانب ،  وبعضها باجلانب السيايس والرتبوي، العقدي 
 .األخالقي 

  يف املحيط الذي نشأتًوقد لقيت كل حركة من هذه احلركات قبوال
، واملصنفات وألفت هلا الكتب ، وتكون هلا فيه أتباع وأنصار ، فيه 

ا يف دعوة ً مجيعوهذه احلركات تشرتك ، وأصبحت ظاهرة يف املجتمع
 وإن اختلفت، ومجع شمل األمة عىل الكتاب والسنة ، دين الناس إىل ال

 . مناهجها ووسائلها يف ذلك
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١٥٩

١٥٩

 :ومن أشهر تلك احلركات ثالث حركات 
مؤسسها الشيخ حممد :  احلركة السلفية يف اجلزيرة العربية : األوىل

وقد نشأت قبل ) هـ ١٢٠٦ : هـ١١١٥(  رمحه اهللا بن عبد الوهابا
بزمن يسري وهي حركة تركز عىل اجلانب سقوط اخلالفة اإلسالمية 

 .)١(العقدي من اإلسالم
 مؤسسها هو الشيخ حممد إلياس الكاندهلوي:  مجاعة التبليغ :الثانية 
تقوم دعوهتا عىل تبليغ ، يف اهلند ) هـ ١٣٦٤ - ١٣٠٣(  رمحه اهللا 

ً، ملزمة أتباعها بأن  فضائل اإلسالم لكل من تستطيع الوصول إليه

  .)٢( من وقته لتبليغ الدعوة ونرشهااًد منهم جزءيقتطع كل واح
 مؤسس) هـ ١٣٤٨( تم تأسيسها سنة :  اإلخوان املسلمون  :الثالثة

هتتم  ) هـ١٣٦٨ -١٣٢٤(حسن البنا رمحه اهللا :  هذه الدعوة الشيخ
لسياسة ، وقد وقفت متصدية   يف واقع احلياةبتطبيق الرشيعة اإلسالمية

 العربية بذة موجة املد العلامين يف املنطقةفصل الدين عن الدولة ومنا
 اية األمة من الغزو الفكري الذي كان يدعمه ـومح، والعامل اإلسالمي 

                                                
 . دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب سلفية ال وهابية ) 1(
 ) . ١/٣١٧(ارصة املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املع) 2(
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١٦٠

١٦٠

 .)١(االستعامر الغريب
  هي التي تكاد تقود األمة اإلسالمية اليوم يف املجالهذه اجلامعات

 . الدعوي
عن )  هـ١٤٢٠: ت ( وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا

هل يعترب قيام مجاعات   ( :هذه اجلامعات فقال يف جواب سؤال
إسالمية يف البلدان اإلسالمية الحتضان الشباب وتربيتهم عىل 

 اإلسالم من إجيابيات هذا العرص؟
، ولكن  وجود هذه اجلامعات اإلسالمية فيه خري للمسلمني : جـ

،  ابعضهر مع وأن ال تتناف،  جتتهد يف إيضاح احلق مع دليلهعليها أن 
، وتنصح هلا  ، وأن حتب إحدامها األخرى وأن جتتهد بالتعاون فيام بينها

وال ،  ، وحترص عىل ترك ما يشوش بينها وبني غريها وتنرش حماسنها
مانع أن تكون هناك مجاعات إذا كانت تدعو إىل كتاب اهللا وسنة 

  .)٢() رسوله 

فقهية واحلركات فإذا جاز أن يتجمع الناس حول هذه املذاهب ال

الدعوية وهي جتمعات دينية للحاجة إليها ، فمن باب أوىل أن جيوز 

                                                
 ) . ١/١٩٨(املرجع السابق ) 1(
 ). ٥/٢٧٢(جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ) 2(
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١٦١

١٦١

 مصالح  مفاسد عظيمة وحيقق به بهاهللا جتمعها عىل أمر دنيوي يدفع 

 :كبرية ويتضح ذلك بام ييل 

، ايض ـا بمثلها يف املـطارئة ال عهد هل ر بظروفـأن األمة مت : أوال

وانحرف مسار احلكم   اإلسالميةة الدولغالبي  يفطلت الرشيعةُفقد ع

وال يمكن دفع ذلك ، األمة والدين بسبب ذلك رضر عظيم  فيها وحلق

وما قد يوجد فيها من مفاسد  ، الرضر إال بمثل هذه الطريقة اليوم

 . -  كام تقدم-جانب ما حتققه من مصالح وهذه قاعدة رشعية  حتتمل يف

وإنام ، ا تقسيم الدين وتفريقه  هذه األحزاب ليس املراد منه: اًثاني

وجد ، يف زمن انفرط فيه عقد األمة ، يراد هبا حفظ الدين وصيانته 

السالح فيه أساليب للحكم مل تكن معروفة من قبل وتغيريها بقوة 

 حتقيق ِّواالبتعاد عنها يضاعف الفساد ويمكن للمنحرفني، متعذر 

 . أهدافهم يف إضعاف الدين وتشويه أهله وحمارصهتم

  قد ظهرت يف األمة بسبب إقصاء الدين وأهله عن دفة القيادة: اًثالث

، خطرية عقائدية وأخالقية واقتصادية وسياسية واجتامعية انحرافات 

 احلكومات سبب سياسيةفظهر يف األمة طوائف تكره الدين  وتكره أهله ب

وسامهت يف رعايته حتى أصبح ، العسكرية التي فتحت أبواب الرش 
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١٦٢

١٦٢

 مل يشارك وغريها وما،  والعلامنية اإلحلاديةسلمني من يتبنى العقائد من امل

 . الصاحلون يف سياسة األمة وإال فإن الفساد سيتضاعف

 لسياسية هدفها حمدد وهو العمل عىلزاب اـ تكوين األح: اًرابع

ثم مراقبة سري ، واختيار نواب عن األمة ، اختيار حكومة للمجتمع 

فهم ، اك قضايا عقدية وال قضايا عبادية فليس هن، هذه احلكومة 

ويعبدون اهللا سبحانه وتعاىل يف ،   اهللامجيعا حيتكمون إىل رشع 

وما قد حيدث من خالفات جانبية ، مساجد واحدة وجمتمع واحد 

 . فهذا أمر طبيعي يقع بدون هذه األحزاب

 حيسن أن تتشكل جلنة تنسيقية أو جملس تنسيقي بني : اًخامس

 ،إلسالمية حتى ال ييسء أتباع هذه األحزاب إىل بعضهم األحزاب ا

وذلك من خالل نرش الوعي بني صفوفهم عن أهداف هذه األحزاب 

 .وعالقتها ببعضها 

 استامرة االشرتاك يف احلزب تنبيه العضو إىل تتضمنحيسن أن و

وأن املراد باحلزب هو ، حتريم معاداة إخوانه املخالفني له يف الرأي 

 . حتقيق العدالة يف املجتمع الوصول إىل
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١٦٣

١٦٣

 :اختيار رئيس الدولة : المرحلة الثالثة 
ًبني أفرادها رئيسا هلا  بعد أن تتشكل هذه األحزاب وختتار من

 يصبح هناك أشخاص حمددون يمكن أن يرشح أفضلهم لقيادة األمة

جملس  (( الذي يعرف اليوم بـ )) أهل العقد واحلل (( عىل ضوء اختيار

 . )) النواب

 :قبول أعضاء الحكومة : المرحلة الرابعة 
احلارض ال تنحرص يف شخص  وملا كانت رياسة الدولة يف العرص

،  الرئيس إذ حتتاج إىل أشخاص آخرين تتوزع عليهم مهام الرئاسة

فإنه البد من التوثق أن هؤالء األشخاص هم أهل للمشاركة يف 

عرضهم عىل جملس فالبد من حتديدهم و،  إدارة دفة احلكم يف األمة

صالحية أعضاء  لقبوهلم أو ردهم وهذا غاية التوثق يف؛ النواب 

 .  احلكومة

 .)) السلطة التنفيذية ((ـ هذه احلكومة اصطلح عىل تسميتها ب
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١٦٤

١٦٤

  :تي الفقه والقضاءئاختيار هي: المرحلة الخامسة 

   سلطات المجتمع:تمهيد 

 : الدولة ثالثة أطراف إدارةيشرتك يف  -أ

 .ستنبط األحكام من القرآن والسنة ت التي اهليئة الفقهية  :ولاأل

اهليئة  إليه ت بني الناس بام توصلالتي حتكم اهليئة القضائية  :الثاين

  .الفقهية

 عىل تنفيذ فتاوى املجتهدين التي تقوم اهليئة التنفيذية  :الثالث

 ) .رئيس الدولة ووزراؤه ( وأحكام القضاة 

 جتمع امللفصل بني هذا األقسام حيقق العدل يفوهذا تقسيم دقيق وا

 اهليئات الثالث باملجتمع يضمن كام إن إناطة اختيار ، واستقرارهوأمنه 

 .  اهللاوحيثام كان العدل فثم رشع  ،  وأمنه واستقرارهحتقيق العدل
ادة ـالث التي تتشارك يف قيـني السلطات الثـي الفصل بـوينبغ
بحيث ال ينفرد شخص ، ه الذي خيصه لكل منها اختصاص، املجتمع 

وينفذ فيعود املجتمع   ويقيضيستنبطأو أشخاص بالسلطات الثالث 
 .إىل حكم الفرد الذي رفضته من قبل 

 ي ـرف من هذه األطراف أن يؤدي دوره كام ينبغـوإذا متكن كل ط
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١٦٥

١٦٥

 فإن ذلك حيقق األمن واالستقرار، دون خوف أو وجل أو معارض 

 .يف املجتمع 

لفقيه الذي يستنبط األحكام من نصوص الرشيعة إذا أخافه فإن ا

أو ال يستطيع بيان احلق أو ، قد يضعف ويفتي بغري احلق الوايل وأرهبه 

والتاريخ قد ، بل ربام القتل إذا قال احلق ،  يتعرض لألذى والسجن

ًكام سيأيت قريبا نامذج من ذلك بمشيئة اهللا ًحفظ كثريا من الوقائع 
 .تعاىل 
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١٦٦

 : تعريف بالهيئات الثالث في المجتمع المسلم

  الهيئة الفقهية: األولى 

؛  تسمى هذه اهليئة يف احلكومات الدستورية بالسلطة الترشيعية 

 . ألن عملها هو وضع الرشائع لتلك املجتمعات

ألن ترشيعنا ؛ أما نحن املسلمني فال نحتاج إىل وضع ترشيعات 

بلغنا إياه وأمرنا   ورسوله وله حممد  عىل رس اهللاهو دين أنزله 

فهو عندنا دين وليس ، نحتاجه يف ديننا ودنيانا  ماففيه كل ، أن نتبعه 

 : وهلذا فلم يبق لنا إال أمران مها،  لشئون املجتمع فحسب ًتنظيام

 .تنفيذ الترشيعات  -

  .هواستنباط الترشيعات للحوادث املستجدة من نصوص -

 ودورها) اهليئة الفقهية ( يغري اسمها لتكون وهلذا فهذه السلطة س

إعداد دستور لألمة من خالل نصوص الرشيعة وفتاوى علامء هو 

 . األمة
 بحكم اجتهاداهتا -أي سلطة  - اهليئة الفقهية هلا والية عىل األمة

  . اهللالفقهية وإبالغها لدين 
   Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ  :قال تعاىل
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١٦٧

١٦٧
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  ]٥٩ :  النساء[  

: األمر يف اآلية ؟ فقيل  اختلف املفرسون يف حتديد من هم أولوا
  .كالمها: ، وقيل  إهنم هم األمراء: ، وقيل  إهنم هم العلامء

هم الذين يبلغون الرشيعة  ، نظر إىل أن العلامء  العلامء :فمن قال
 فطاعتهم ، فهم املرجع يف الرشيعة من نصوصهاويستنبطون األحكام 

 ، ألن طاعة واجبة عىل مجيع األمة ابتداء باألمراء وانتهاء بأفراد األمة
 .  ، وهم الذين يبلغون الدين الدين واجبة
هم الذين يرشفون عىل  ، نظر إىل أن األمراء  األمراء :ومن قال

والعلامء  تاج إىل قوة، إذ التنفيذ حي تنفيذ األحكام ملا لدهيم من قوة
 .  ليس لدهيم قوة

َفلكل قوم وجهة نظر من خالهلا َ  . 
َوالصحيح أن املراد باآلية اجلميع ّ  . 

 .  ويفتون يبلغون) اهليئة الفقهية ( فالعلامء 
 .  ويلزمون حيكمون) اهليئة القضائية ( والقضاة 
 .  ينفذون) اهليئة التنفيذية ( واألمراء 

  مـ، وطاعته نيـاول الطائفتـتتن ، أن اآلية  والتحقيق ( :قال ابن القيم
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١٦٨

١٦٨

 يف طاعة ، لكن خفي عىل املقلدين أهنم إنام يطاعون الرسولمن طاعة 

 ، فكان العلامء مبلغني ألمر الرسول؛  اهللا إذا أمروا بأمر اهللا ورسوله

 .)١()، فحينئذ جتب طاعتهم تبعا لطاعة اهللا ورسوله  واألمراء منفذين له

اآلية يف مجيع أويل أن  - أعلم واهللا -والظاهر   ( :بن كثريقال ا

 ¥ ¤ : ىل  وقد قال تعا ،، كام تقدم األمر من األمراء والعلامء
¦  §    ̈ © ª   « ¬  ] وقال]٦٣ : املائدة  

ويف  ] ٤٣: النحل [  * +  ,  - .              / 0 :  تعاىل

 أنه ، عن رسول اهللا  ريرة، عن أيب ه عليه احلديث الصحيح املتفق

، ومن  ، ومن عصاين فقد عصا اهللا اهللا َ أطاعني فقد أطاعْنَم ((:  قال

  .)) عصاين ، ومن عصا أمريي فقد أطاع أمريي فقد أطاعني

  Ê Ë :  وهلذا قال تعاىل ، فهذه أوامر بطاعة العلامء واألمراء
 Î  Ï  خذوا بسنته:   أي Ì Í اتبعوا كتابه :  أي

Ð فإنه ال فيام أمروكم به من طاعة اهللا ال يف معصية اهللا:   أي ، 

 .)٢()طاعة ملخلوق يف معصية اهللا 

                                                
 .  ) ٢/١٦٩(  عن رب العاملني إعالم املوقعني) 1(
  ) .٢/٣٤٥ ( بن كثريلقرآن العظيم التفسري ا) 2(



 

   التأصيل -المجتمع اإلسالمي 

    

١٦٩

١٦٩

اإلبالغ ما مل يكن هلم  ولكن العلامء ال يستطيعون القيام بمهمة
تعرضت  ًاستقاللية يف الفهم واالستنباط بعيدا عن إرهاب الدولة الذي

  . نتهاء بأفراد األمةله األمة بكاملها ابتداء بالعلامء وا
 ، وأن دعاة تغيري إال بدعوة وأنه ما وقع  ( :قال حممد رشيد رضا

،  السلطة اخلري واإلصالح يف كل أمة كانوا ممقوتني من أصحاب
ُ، أولئك الذين حبس خيارهم مثل  َومضطهدين من رؤساء األمة

،  ً، وجلدوا اإلمام مالكا حتى مات يف السجن اإلمام أيب حنيفة
 واضطروا اإلمام الشافعي ، لزموه بيته حتى ترك اجلمعة واجلامعةوأ

أمحد  ، ووطئوا اإلمام ًإىل الفرار من بغداد خوفا عىل دينه أو نفسه
،  ، وما زالوا من تلك العصور يفتنون أهل العلم والتقوى بالنعال

  a b c   d إفساد الدين والدنيا - بطول الزمان - حتى تم هلم
e f g h i j k l  m n   o p  

q r   s  )١٢-١١:  البقرة[   )١[  
ِاة امللزمني إال إذا ـوالقض امء املجتهدينـان للعلـوال يتحقق األم

  . نزعت سلطة اهليئة التنفيذية عنهم

                                                
 ) .  ٨/١(جملة املنار ) 1(
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١٧٠

املجتهدين من ظلم وأذى من  والتاريخ مملوء بنامذج مما حلق العلامء
  . احلكام بسبب اجتهاداهتم الفقهية

يف العصور األوىل نامذج من  مة املذاهب الفقهية األربعةوما حلق أئ
العرص  وما تالها من عصور كان األذى فيها أشد وخاصة يف، ذلك 

 .  احلارض
الق ـنامذج منه لبيان نتائج إط ة فنوردـق األئمة األربعـوأما ما حل

 .  السلطة للحكام

 الفردي  عرض للعلماء من أذى في ظل الحكمنماذج مما
 :رمحه اهللا   لإلمام أيب حنيفةما عرض

  :ييلما أورد الذهبي عدة روايات عن حمنة  اإلمام أيب حنيفة منها 
دعا أبو جعفر أبا حنيفة إىل القضاء :  ، قال بن بديلاعن مغيث 

، قال  ال أصلح للقضاء:  ؟ فقال أترغب عام نحن فيه:  ، فقال فامتنع
، ألنه  منني أين ال أصلح أمري املؤَّقد حكم عيل:  ، قال كذبت:  له

، وإن كنت صادقا فقد  ، فإن كنت كاذبا فال أصلح نسبني إىل الكذب
 . فحبسه،  أخربتك أين ال أصلح

 ، روى أن ابن هبرية ملا بلغه أن أبا حنيفة حلف أنه ال يتوىل القضاءُوي
ب عرشين سوطا عىل ُمر به فرضَفأ! ؟ يعارض يميني بيمينه (:  لفقا
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١٧١

١٧١

، فإنه أذل من مقامي بني   اذكر مقامك بني يدي اهللا: ، فقال رأسه
:  ، فأومأ إىل اجلالد ال إله إال اهللا:  ، أقول ، فال هتدر دمي فإين يديك

، فأصبح أبو حنيفة يف السجن وقد انتفخ رأسه ووجهه من  أمسك
 .)١()الرضب 

  :- رمحه اهللا -نس أما عرض لإلمام مالك بن 
عدة )  هـ٥٥٠:  ت (اهيم السلاميس أورد أبو زكريا حييى بن إبر

 .اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا  روايات عن حمنة 
أيامن إنه ال يرى :  ُسعي باملك إىل جعفر بن سليامن وقالوا(  :فقال

دت ُوم،  فرضبه بالسياط فغضب جعفر فدعا به وجرده  ،بيعتكم بيشء
 ذلك  بعد، فلم يزل ا عظيامً، وارتكب منه أمر يده حتى انخلع كتفه

ِّا حيل بهُِ، وكأنام كانت السياط حلي الرضب يف علو ورفعة ُ . 
 َ رضب جعفر بن سليامن مالك بن أنس يف طالق: قال ابن وهب

َ وهل عىل بعريُفلام رض، املكره  َّب حلق ُ َ   ،ِناد عىل نفسك:   فقيل لهُِ
، ومن مل يعرفني فأنا مالك بن أنس  أال من عرفني فقد عرفني:  فقال

  فبلغ  ،ره ليس بيشءـالق املكـ، وأنا أقول ط ر األصبحيـبن أيب عاما

                                                
وسري أعالم ) ٦/٣١٦(ية األولياء وحل) ٢٧(مناقب أيب حنيفه وصاحبيه للذهبي) 1(

 ) . ٨/٩٦(النبالء 
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١٧٢

 .)١() ، اتركوه أدركوه:  فقال، جعفر بن سليامن أنه ينادي عىل نفسه بذلك 
  :- رمحه اهللا -ما عرض لإلمام الشافعي 

 وردت مسألة من هارون هأن (أورد أبو نعيم رواية طويلة وفيها 
، فأجابوه إىل ذلك  قد استكتمها الفقهاءوالرشيد يدعو الناس إليها 

فجيء باملسألة إىل الشافعي فلام نظر ،  ومنهم كرها وقبلوها منه طوعا
، عليه  ، وأخطأ املسري غفل واهللا أمري املؤمنني عن احلق ((:  فيها قال

 ، وهذا خالف هبذا وحق اهللا علينا أوجب وأعظم من حق أمري املؤمنني
 .))  وخالف ما اعتقدته األئمة واخللف اهللا ما كان عليه أصحاب رسول

فكتب بذلك إىل هارون فكتب يف محله مقيدا فحمل حتى أحرض يف 
 .)٢( )دار أمري املؤمنني

لقد عرض لإلمام أمحد   :ما عرض لإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا
رمحه اهللا من البالء بسبب رأيه يف مسألة القول بخلق القرآن ما هيد 

وما كان ذلك ليكون لو كان ، سجن ورضب وامتحان اجلبال من 
 .هناك استقاللية يف اجتهادات العلامء 

 . معلومة مشهورة وحمنته

                                                
 ) . ١/١٩٣(منازل األئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ) 1(
 ) . ٩/٨٠ ( أليب نعيمحلية األولياء) 2(
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١٧٣

١٧٣

ٍّفإجياد جو آمن للعلامء املجتهدين ال يتحقق إال بأن يكون هلم 
وال يتحقق ذلك إال بأن يكون  ، ٌّاستقالل تام عن السلطة التنفيذية

أهل  (( عنهم جملس النواب من اختصاص األمة ينوب اختيارهم
يكون لإلمام سلطة عليها   يف هذا االختيار حتى ال)) العقد واحلل

 .  تضعفها أو متنعها من حتقيق العدل يف املجتمع
 !خمتلفون فيام بينهم ؟  كيف تكون طاعة العلامء وهم:وقد يقال 

  . وهو سؤال له وجه
معهم وتوحد كام تقدم جت  يتحقق ذلك بأن يكون هلم هيئة:فنقول 

عصمة  ألن ذلك يؤدي إىل؛ فتاواهم ثم تعتمد الفتوى برأي األغلبية 
وهذا فيه سعة ، األمة من الفوىض وذلك يف األمور التي ال نص فيها 

 .  ًفيه نص صحيح رصيح فال خيضع لالجتهاد أصال وأما ما، لألمة 

 : الهيئة القضائية: الثانية 
البت يف أي نزاع ينشأ بني ب صختت)  حمكمة عليا( هذه اهليئة هي 

 ، وبينها وبني رئيس الدولة ، املؤسسات الرسمية واملؤسسات اخلاصة
 . ا فيهً الدولة طرفويف كل نزاع يكون رئيس

؛  واستقالل هذه املحكمة يمكنها من حتقيق العدل يف مجيع أحكامها
  وال شك أن هذا يعطيها حصانة،   اهللاإذ ال سلطان ألحد عليها إال 
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 . وقوة يف إصدار أحكامها
  Ç È يف قوله تعاىل  اهللاوهذه اهليئة تقوم بتنفيذ أمر 

É Ê  ÑÐ Ï  Î Í Ì Ë× Ö Õ Ô  Ó Ò      
Ù Øä ã â á àß Þ Ý Ü   Û Ú     

  ]٥٩ : النساء[ 
وأن رفع ذلك ،  أنه قد حيدث تنازع بني األمة واإلمام  فقد ذكر 

 أي إىل الكتاب  وإىل رسوله  اهللالتنازع يكون باالحتكام إىل 
 . والسنة

إال بوجود هيئة تستطيع مان ِلزُوالكتاب والسنة ال ينطقان وال ي
 أن توجد هيئة متخصصة حتكم بني اإلمام واألمة فوجباإللزام ، 

وال يتحقق ذلك إال يف هيئة مستقلة ، م ـوتلزم الطرفني بذلك احلك
 .هلا سلطة عليا عىل احلاكم واملحكوم يكون 

فإنه والتاريخ يشهد ، ويستحيل أن يقيم احلاكم هيئة هلذا الغرض 
  .ا من األئمة أقام هيئة حتكم عليه وعىل منازعهًمل حيدث أن إمام

وما اليتم ،  ألمة من خالل نواهبا هلذه اهليئةوهلذا فالبد من إقامة ا
 . الواجب إال به فهو واجب

 القضاء يف مجيع مناطق عىل )  املحكمة العليا( ثم ترشف هذه اهليئة 
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١٧٥

١٧٥

 . الدولة بالتعيني واملحاسبة واملراقبة

 وقد كان العلامء يفرون من القضاء يف ظل الوالة يف العصور املاضية

 وقد، مما تسبب يف إيذاء احلكام هلم ، ليقينهم بعجزهم عن حتقيق العدل 

 و كان القضاء مستقالـول، يف قصة أيب حنيفة رمحه اهللا مر معنا أنموذج 

 .  واستقاللية متكنهم من حتقيق العدلولكان هلم حصانة، ملا هربوا 

  بـ نعم قد استحدث بعض خلفاء الدولة العباسية هيئة عليا سميت

للبت يف النزاع يف ، جتمع يف داخلها كل التخصصات )  والية املظامل( 

،  اخلالفات الكربى التي حتدث بني الوالة الصغار وبني أحد من األمة

 . ًثم مل يدم طويال، ذا عمل مشكور لكنه حمدود بمن حتت اخلليفة وه

 .وحيسن أن نعرف هبذه الوالية لتناسبها مع ما نريد 

  .يف والية املظامل:  الباب السابع(   : قال املاوردي

، وزجر  ونظر املظامل هو قود املتظاملني إىل التناصف بالرهبة

  من رشوط الناظر فيها أن يكون، فكان املتنازعني عن التجاحد باهليبة

 كثري ، ، قليل الطمع ، ظاهر العفة ، عظيم اهليبة ، نافذ األمر جليل القدر

 ، فيحتاج  امة وثبت القضاةـتاج يف نظره إىل سطوة احلـألنه حي؛  الورع
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١٧٦

١٧٦

 .)١()إىل اجلمع بني صفات الفريقني 

سلطان هذه الصالحية الكبرية ال يمكن حتققها إال جلهة مستقلة ال 

 .  حتى تتمكن من حتقيق العدل يف أعامهلا ألحد عليها

 سبب استحداث والية املظامل بعد خالفة عيل بن وقد ذكر املاوردي

بالظلم ثم انترش األمر بعده حتى جتاهر الناس  : (فقال  أيب طالب 

، فاحتاجوا  ، ومل يكفهم زواجر العظة عن التامنع والتجاذب والتغالب

بني وإنصاف املغلوبني إىل نظر املظامل الذي يمتزج به قوة يف ردع املتغل

، فكان أول من أفرد للظالمات يوما يتصفح  السلطنة بنصف القضاء

 .)٢()امللك بن مروان عبد فيه قصص املتظلمني من غري مبارشة للنظر 

والذي خيتص بنظر املظامل  : (ثم ذكر األمور التي ختتص هبا فقال 

 : اميشتمل عىل عرشة أقس

عىل ) أي الوالة الصغار (  النظر يف تعدي الوالة  : فالقسم األول

 ...الرعية 

 ... جور العامل فيام جيبونه من األموال : والقسم الثاين

                                                
  ) .١٣٠( والواليات الدينية للاموردي األحكام السلطانية) 1(
 ) . ١٣١ (ورديوالواليات الدينية للام األحكام السلطانية )2(
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١٧٧

١٧٧

أي الذين يثبتون احلقوق عىل (  كتاب الدواوين : والقسم الثالث

 .... ) الناس

 تصفحها إىل وهذه األقسام الثالثة ال حيتاج وايل املظامل  (:ثم قال 

 .) .. متظلم

من نقص أرزاقهم أو ) أي اجلند (  تظلم املسرتزقة : والقسم الرابع

 ...، وإجحاف النظر هبم  تأخرها عنهم

وهي )  أي العقارات املغصوبة(  رد الغصوب : والقسم اخلامس

 : رضبان

  . غصوب سلطانية قد تغلب عليها والة اجلور: أحدمها

ا ذوو األيدي ـوب ما تغلب عليهـغص من ال: رب الثاينـوالض

 ...القوية 

 ...  مشارفة الوقوف: والقسم السادس

 تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم عن : والقسم السابع

، أو لعلو  ، وعجزهم عن املحكوم عليه؛ لتعززه وقوة يده إنفاذها

 ... قدره وعظم خطره

   من احلسبة يف املصالح النظر فيام عجز عنه الناظرون: والقسم الثامن
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١٧٨

١٧٨

 ...، كاملجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه  العامة

؛ كاجلمع واألعياد   مراعاة العبادات الظاهرة: والقسم التاسع

 ... واحلج واجلهاد من تقصري فيها وإخالل برشوطها

 .)١(... )  النظر بني املتشاجرين واحلكم بني املتنازعني: والقسم العارش

، العليا إال أهنا ال متلك حماسبة الوايل الكبري هذه أشبه باملحكمة 

 بل وال تستطيع اليوم لو وجدت دون استقاللية أن حتاكم كل خمالف

 .من الوالة الصغار 
ا لألمة عىل احلاكم ًولو وجدت هذه اهليئة املستقلة لتكون مرجع

 يف ولقضت عىل أسباب الفتن، ا من الرش ًا كبريًوم لسدت بابـواملحك
 .ألمة ا

أو يف ، ٍفإن الوايل إذا أخل بعقد اإلمامة يف نفسه بارتكاب معاص 
، فإن هذه املحكمة تستقبل الدعاوى ضده ، غريه بالظلم واالعتداء 

وحتكم عليه بأحكام الرشع وهلذا فلم يعد هناك أسباب للخروج عىل 
 . اإلمام وال محل السالح ضده

 . وهذا من أعظم الفوائد هلذا التنظيم

                                                
   .)١٣٨-١٣٠ ( والواليات الدينية للاموردي األحكام السلطانية)1(
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١٧٩

١٧٩

فلن يكون ، ظاهرات التي يمكن أن يفسح هلا املجال بل حتى امل
ألن املطالب تقدم هلذه املحكمة وهي تتوىل دراسة ؛ هناك حاجة إليها 

وهبذا تكون هذه ، الشكوى وإصدار احلكم جتاهها واإللزام بتنفيذه 
 .املحكمة صامم أمان املجتمع 

    :الهيئة التنفيذية: الثالثة 
ة ووزراؤه الذين يرشحهم ويقدمهم هذه اهليئة هي رئيس الدول

قبلون ُ ومن ثم ي، للتأكد من أهليتهم إلدارة الدولة للمجلس النيايب
 .  رد اآلخرُقبل بعضهم ويُردون أو يُأو ي

ا ًوى لكن تبقى قضية الكفاءة معيارـو اختياره من هـنعم ال خيل
 .للمجلس 

 دان أنع يشهـي فالتاريخ والواقـوأما لو كان االختيار من الوال
وإنام يقدم األقرباء واملتزلفني ،  هي آخر ما يفكر فيه الوايل الكفاءة

 .الذين خيدمونه هو ال الدولة 
؛  ، دون الدين غلب عىل أكثر امللوك قصد الدنياملا  (  :قال ابن تيمية

، وكان من يطلب  قدموا يف واليتهم من يعينهم عىل تلك املقاصد
 .)١() ...قيم رئاسته ، يؤثر تقديم من ي رئاسة نفسه

                                                
   .)٢٠( لشيخ اإلسالم ابن تيميةالسياسة الرشعية ) 1(
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١٨٠

١٨٠

وهلذا فكل الدولة بقضها وقضيضها إنام تقيم رئاسة عباد الدنيا كام 

فال بد من ، حتى اجليوش إنام أنشئت هلذا الغرض ، هو املشاهد اليوم 

 .التصحيح  لكي تعود لألمة مكانتها لتؤدي رسالتها 

 ة ـــثل المرجعيـتور يمــع دســوض :ة ـة السادسـالمرحل
 . ةـ الدولاتـل مؤسســلعم                                   

 :الدستور لغة 
 : قال الصغاين)  ، بالضم الدستور : ( ) هـ١٢٠٥:  ت  (قال الزبيدي

)  التي منها حتريرها (كالدفاتر )  النسخة املعمولة للجامعات (هو اسم 
)  ، ج دساتري معآعبة ( ، فارسية وجيمع فيها قوانني امللك وضوابطه

َّ واستعمله الكتاب يف - )) معربة (( هكذا يف التاج ولعله مصطلح - ُ
 .)١( )الذي يدير أمر امللك جتوزا

  :ًالدستور اصطالحا 
يعرف الدستور اصطالحا بأنه جمموعة األحكام التي تبني شكل  ( و

،  السلطات، وطريقة توزيع هذه  ، وسلطاهتا  احلكم فيهاالدولة ونظام
 .)٢()، وبيان حقوق املواطنني وواجباهتم  هتاوبيان اختصاصا

                                                
  ) .١١/٢٩٢(  من جواهر القاموس للزبيديتاج العروس) 1(
   .)١٨٢(،  عبد العزيز النعيمكتور د للأصول األحكام الرشعية ومبادئ علم األنظمة) 2(
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١٨١

١٨١

 ديد احلقوقـ األحكام املتعلقة بإدارة الدولة وحتفالدستور يتضمن

 لع عليها الرئيس واملرؤوس إىل جانب البنود التنظيميةَّيطف. والواجبات 

 ونحو ذلك مما يضبط مسار ألساليب اإلدارة وتكوين املؤسسات

ا للعقد بني األمة واإلمام ًر وضوحجيعل األمور أكث، وهذا الدولة 

 .تتم البيعة عىل أمر واضح بني ف

 فاجلميع، فال جمال لالجتهاد الفردي ال من احلاكم وال من املحكوم 

 . حيكم اجلميعِّبني خيضعون لدستور 

وحتافظ عىل ،  هتافاألمة اإلسالمية لدهيا ترشيعات إهلية تنظم حيا

 باتباعها  اهللامجيع املسلمني إىل ويتقرب ، ها في العدل تقيمووحدهتا 

 . بحرمة اخلروج عليها وتطبيقها ويعتقدون

 .وهلذا فالدستور موجود وإنام يتم مجعه يف سجل واحد  

 فنتج،  وقد اعتنى املسلمون بمصادر الترشيع اإلسالمي عناية عظيمة

 مما ذلك آالف الكتب واملصنفات وتنوعت اآلراء واالجتهاداتعن 

 .عتامد عليها بوضعها احلايل يف تسيري دفة احلكم يف األمة يصعب معه اال

 وهلذا فال بد من انتخاب جديد ملا حتتاجه إدارة الدولة من أحكام

 ،  ومـوثيقة بيعة بني احلاكم واملحكد يكون ـوصياغتها يف سجل واح



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

١٨٢

١٨٢

 .وإذا حدث اختالف بني احلاكم واملحكوم يفصل بينهام 

رف عليه علامء األمة من قديم وهذا االنتخاب واجلمع قد تعا

ٍالزمن فقد انتخبوا أحكاما ورشوطا وصفات وواجبات ووضعوها ٍ ً  يف ً

 الكتاب والسنة وإنام انتخبوا منهام ما الناس إىلٍبنود حمددة ومل حييلوا 

يتعلق باحلاكم واملحكوم كام اجتهدوا يف استحداث بعض األحكام 

 يف إلمامة بدوهنا ومجعوهاالتي ال تتحقق مقاصد اوالرشوط والواجبات 

  .مصنفات خاصة هبا

 )) األحكام السلطانية ((طلق عىل بعضها اسم ُ أاملصنفاتوتلك 

ا يبني واجبات احلاكم وواجبات  ًأراد هبا مؤلفوها أن تكون دستور

 . املحكوم  

وملا كانت   ( :قال املاوردي يف مقدمة كتابه األحكام السلطانية

األحكام وكان امتزاجها بجميع ،  ة األمور أحقالسلطانية بوالاألحكام 

 هلا كتابا أفردت،   مع تشاغلهم بالسياسة والتدبرييقطعهم عن تصفحها

؛ ليعلم مذاهب الفقهاء فيام له منها  امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته

،  ؛ توخيا للعدل يف تنفيذه وقضائه ، وما عليه منها فيوفيه فيستوفيه

 ،  هـ، وأنا أسأل اهللا تعاىل حسن معونت ه وعطائهوحتريا للنصفة يف أخذ
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١٨٣

١٨٣

 . ) ، وهو حسبي وكفى وأرغب إليه يف توفيقه وهدايته

من تنظيامت للدولة يف وقد أورد فيه غالب ما حيتاج إليه اخلليفة 

  .الوزارة والواليات والقضاء وغري ذلك

 ءويف هذا داللة عىل أن الفقها، وهذا نوع من التنظيم لشئون الدولة 

يدركون احلاجة إىل إعداد مرجع للحكم منتخب من كتب الفقه 

   .ل األيديالعام للخالفة يكون يف متناو

 فقد أصبح، واليوم وقد تقدمت البرشية يف جمال النظم والتنظيم 

 عامل الوايل وحتقيقأهناك رصيد كبري من األنظمة التي تعني عىل ضبط 

وحيقق لنا ، ال خيالف ديننا فال حرج من االستفادة منها مما ، العدل 

  وحيمي األمة من أهواء األئمة التي قد أرضت،املصلحة يف ديننا ودنيانا 

 . باألمة عىل مدار تارخيها الطويل من بعد اخلالفة الراشدة إىل اليوم 
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١٨٤

١٨٤

 ار ـة واإلنكــة االجتماعيـالرقاب: المرحلة السابعة 
 :اعي الجم                                  

 يف املجتمع جزء من واجبات األمة )) الدستور ((مراقبة تطبيق 

 .بكاملها 

 ًتقصريارأى فإذا ، ًفإن املسلم مطالب بمراقبة تنفيذ الرشيعة عموما 

  .املسارعة إىل إصالح التقصري وإيقاف االعتداءعليه أو اعتداء وجب 

  3: هذا دين يتدين به املسلم وهو املراد بقوله تعاىل 
4      5 6 7     ] راد ـوهو وامل  ]١١٠: آل عمران

 ِْعطَتْسَ يْمـَ لِْنإَ، ف ِهِدـَِي بُريهـَغُيْلَا فًرَكْنُ مْمـُكْنِى مَأَ رْنَم (( :باحلديث 

ْ ملِْنإَ، ف ِِهانَِسِلبَف  . )١()) ِنَيامِ اإلُفَعْضَ أَِكلَذَ، و ِِهبْلَِقبَ فِْعطَتْسَ يَ

يل وجب عىل أهل العلم املسارعة إىل فإذا حصل تقصري من الوا

رفع أمره إىل هيئة القضاء ُفإن مل يفعل ي،  بتقصريه نصيحته وتذكريه

  .بإلزامه بتصحيح فعلهاملستقلة لتقوم 

 ِثم إن كل موظف يراقب يف وظيفته أي معاملة خارجة عن النظام

  .فلم يعد هنا خوف من أحد، ويقوم بإبالغ اجلهة املختصة لعالجها 

                                                
   .إليامن يف اإليامن ، باب كون النهي عن املنكر من ا)٧٨ ( رقمرواه مسلم) 1(
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١٨٥

١٨٥

وجملس ، والقضاء ال سلطان ألحد عليه ، دستور فوق اجلميع ال

 . تنفيذ الدستور النواب يراقب

 هذا فيام يتعلق بالتقصري الشخيص أو االعتداء الشخيص أو املخالفة

 .النظامية الشخصية 

 - ًسيكون نادرا يف ظل هذه التنظيامت وهذا -ولكن لو حدث 

جتمع أو فئات منه أو فئة جتاوزات أو إجراءات يتظلم منها كامل امل

 واحدة منه فامذا تصنع ؟

 ليقوم بحل هذه؛ عليها أن تقدم كذلك شكوى إىل القضاء أو النواب 

ًوهلذا فلم تعد هناك حاجة إىل مظاهرات أصال ألن ، املشكلة كذلك 

 .اجلهات القضائية والرقابية املؤثرة متلك حماسبة احلكومة أو إقالتها 

ًد سد بابا كبريا من أبواب الفتنة وهبذا يكون املجتمع ق  فال خروج، ً

أمور األمة منتظمة واملحاسبة متيرسة واملقاضاة ، وال قتال وال رصاع 

 .ممكنة فأي حاجة إىل محل سالح أو إعالن قتال ؟

 أو أنه ال ينفذ، لكن لو قدر أن هذا النظام الدستوري غري موجود 

 من عىل األمة وطلبوحدثت منكرات أو مظامل ، بالصورة الصحيحة 

سبيال عندئذ جيوز للمجتمع أن يسلك ، احلكومة رفعها فلم تستجب 
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١٨٦

ولكن فيه إظهار اإلنكار ،  سبيال سلميا ال سالح فيه وال قتال، آخر 

وأصحاب الظلم للتغيري  والتظلم لتصل رسالة إىل أصحاب املنكر

  .)) املظاهرات ((اصطلح عليه اليوم باسم وهذا ، والتصحيح 
 :يام ييل نورد ما يتعلق هبذه الوسيلة اجلديدة فنقول وف

ا يعلن به عدم رضا ًا جديدا سلميًاستحدث الناس اليوم أسلوب
 . الناس بام يفعله احلاكم جتاههم

 بدون سالح  وال قتال )) اخلروج إىل الشارع ((: هذا األسلوب هو 
ت بالعقد إنك أهيا احلاكم قد أخلل: إلرسال رسالة إىل احلاكم تقول 

ونحن ، نا ـرت يف أداء حقوقـأو قص، الذي عقدناه معك وظلمتنا 
أو فسخ ،  نطالبك بالعودة إىل تطبيق العقد ورفع الظلم وأداء احلقوق

 ، فأنت وكيل عنا ونائب يف رعاية ديننا ودنيانا ،العقد الذي بيننا وبينك 
 . ولكنك قد أخللت بواجباتك

إذ اخلروج ، ق مع روح الرشيعة  يتفاألسلوبيف احلقيقة إن هذا 
فاملطالبة باحلقوق  ، الطريقة هو أرقى وسائل اإلنكارالسلمي هبذه 

 .وإنكار املنكر مرشوع ،  ةمرشوع
 ًوعىل احلاكم إن كان مسلام، وأما الطريقة أو الوسيلة فهي غري حمددة 

 أن عدم ويستيقن، ا للخري أن يستجيب ويذعن للحق ًا بالعقد مريدوفي
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  .ِ البيعة الذي مل يف به عقدفسخجابته يعني است
فأما اخلروج إىل الشارع للتظلم فقد ورد يف الرشع ما يبيحه ويتضح 

 :ذلك فيام ييل 
 .  - +, *     ( ) ' &   % $ # "  :قال تعاىل 

/ 0    ]١٤٨ : النساء[  . 
 :  ؟ فيه وجوه املظلوم ماذا يفعل:  املسألة اخلامسة :قال الرازي 

 ال حيب اهللا رفع الصوت بام يسوء:   قال قتادة وابن عباس: ألولا
 .  فإن له أن يرفع صوته بالدعاء عىل من ظلمهغريه إال املظلوم

 . إال أن خيرب بظلم ظامله له:   قال جماهد: الثاين
، ألن ذلك   ال جيوز إظهار األحوال املستورة املكتومة: الثالث

 ، بة ووقوع ذلك اإلنسان يف الريبةيصري سببا لوقوع الناس يف الغي
،  صبُق أو غُلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه رسُلكن من ظ

 . وهذا قول األصم

 .)١() إال أن ينترص من ظامله:   قال احلسن: الرابع
 ه ـع صوته بظلم ظاملـد أن للمظلوم أن يرفـهذه األقوال كلها تؤك

                                                
 . وقد أورد غالبية املفرسين هذه األقوال ) . ١١/٢٥٤(التفسري الكبري لفخر الدين الرازي ) 1(
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، يف الشارع والبيوت ا يكون بني الناس والناس ًورفع الصوت طبع

ا ظلمني وأنا أطالبه برفع ًفلو رفع شخص صوته يف الشارع أن فالن

 !ا ؟ًالظلم عني يكون حرام

 .ال : ا ًطبع

فلو كان الظلم وقع عىل شخصني فهل جيوز هلام أن يرفعا صوتيهام 

 ُبأهنام ظلام ؟

 . نعم : ا ًطبع

ا أصواهتم وـوز هلم أن يرفعـون كثريين فهل جيـفإن كان املظلوم

 ا ظلمنا ونطالبه برفع الظلم عنا ؟؟ًيف الشارع بأن فالن

  . نعم: ا ًطبع

 !!هذه هي املظاهرة 

 اء رجل إىل النبي ـج:  ، قال وأما احلديث فهو عن أيب هريرة

 . فأتاه مرتني أو ثالثا )) ِْربْاصَ فْبَهْاذ (( : ، فقال ارهـيشكو ج

 ،  فطرح متاعه يف الطريق ،)) ِيقِرَّ الطِ يفَكَاعَتَ مْحَرْاطَ فْبَهْاذ (( : فقال
فعل :  ، فجعل الناس يلعنونه فجعل الناس يسألونه فيخربهم خربه

 ع ال ترى مني ـارج:  اء إليه جاره فقال لهـفج ، ، وفعل ، وفعل اهللا به
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١٨٩

 .)١(شيئا تكرهه

    عن حممد بن يوسف بن عبد اهللا بن سالم  :ويف لفظ ابن أيب شيبة
 أتاه  ، ثم)) ِْربْاص ((:  ، فقال آذاين جاري:   فقالرجال أتى النبي أن  (

،  ، ثم أتاه الثالثة فقال )) ِْربْاص (( : ، فقال آذاين جاري:  فقال، الثانية 
 َِك بَّرَا مَِذإَ، ف ِةَّكِّ السِ يفُهْفِذْاقَ فَكِاعَتَ مَِىل إْدَمْاع ((:  فقال ، آذاين جاري

ِ جتْوَ أَُةنْعَّ اللِهْيَلَ عُّقِحَتَ، ف يِارَ جِاينَذآ:  ْلُقَ فٌدَحَأ   .)٢()) َُةنْعَّ اللِهْيَلَ عْبُ

 ليعلن؛  أمام الناس الطريق أمر املظلوم بإخراج متاعه يف فالنبي 
 فإذا مر بك أحد ((: ويف لفظ ابن أيب شيبة أنه قال له ،  أن جاره ظلمه

  .)) جتب عليه اللعنة ، فتحق عليه اللعنة أو آذاين جاري:  فقل

فلو أن هناك شخصني أو أكثر ظلمهام هذا اجلار فهل جيوز هلام أن 

 وهذا إعالن للظلم، فإن كانوا أكثر جاز . ا ؟؟ نعم خيرجا متاعيهام سوي

 التي يعلن فيها اهرات ـفال فرق بينه وبني املظ، يف الشارع أمام الناس 
                                                

 حديث ) ١/٢١٦(رقم ، والبخاري يف األدب املفرد ) ٥١٥٣(رقم رواه أبو داود ) 1(
حديث صحيح عىل رشط : وقال ) ١٦٦-٤/١٦٥( املستدرك واحلاكم يف) ١٢٤(

  : )٣/٩٦٨(مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهبي ، وقال األلباين يف صحيح أيب داود 
 . حديث حسن صحيح 

بإسناد ضعيف ، ولكن الرواية ) ٨/٥٤٥/٢٥٩١٢( أخرجه ابن أيب شيبة يف  املصنف ) 2(
  .السابقة تقويه 
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 . والتنظيم إال الكثرةاملظلومون عام حلقهم من ظلم 

 هذا احلديث يف تفسري اآلية السابقة وكأنه )١(وقد أورد ابن كثري

إىل أهنام يف قضية واحدة وهي إعالن املظلوم لظلم  -رمحه اهللا  -يشري 

 .ظامله يف الشارع 
ثم إن هذا من األمور التي تدخل يف دائرة األمور العادية التي 

و دعوى أهنا من أعامل ،  تقوم عىل اإلباحة ما مل يرد نص يمنع منها
 . إذ ال عالقة للكفر واإليامن هبذه األمور، الكفار دعوى قارصة 

 كام -فالعمل النافع الذي يعمله الكفار ال حرج يف االنتفاع به 
 .  وهذه قاعدة رشعية-تقدم 

واليوم استفاد املسلمون من صناعة الكفار وتنظيامهتم العسكرية 
اسية والتعليمية وغريها مما أتقنه الكفار القتصادية والسياواملرورية و
وز االستفادة ـفهل يمكن أن نقول إنه ال جي -دم ـكام تق - وبرعوا فيه

 !!؟؟ منها ألهنا من عمل الكفار
 وهلذا فدعوى أن املظاهرات من أعامل الكفار التي ال جيوز االستفادة

 . منها حتى لو حققت العدالة لألمة دعوى جمانبة للصواب

                                                
 ) . ٣/٤٩٥(لحافظ ابن كثري تفسري القرآن العظيم ل) 1(
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 ل واألمن واالستقرار وحفظ كرامة اإلنسان ومحايته من الظلمفالعد
فأي طريق حقق هذه ، ا معينة ًمقاصد رشعية مل حيدد هلا الرشع  طرق

 . الفقهية أول البحث املقاصد فهو من رشع اهللا كام تقدم بيانه يف القواعد
 فهل إذا حققت الطرق التي يامرسها غري املسلمني إلدارة جمتمعاهتم

العدل واالستقرار ال جيوز االستفادة  -ال يتعارض مع رشيعتنا مما  -
 !!؟؟ امنه

إن بعض الناس  يميل دائام إىل املنع والتحريم ظنا منه أن ذلك 
 جرمومل يعلم أن جرم حتريم احلالل ليس أقل  من  اهللا محاية لدين 

وأصل  ((: ه اهللا وفيه ـوقد تقدم قول ابن تيمية رمح،  رامـحتليل احل
إما اختاذ دين مل يرشعه  : لضالل يف أهل األرض  إنام نشأ من هذينا

  .)) أو حتريم ما مل حيرمه اهللا ، اهللا
 فلهذا ينبغي أن نعيد النظر يف هذا األسلوب يف الفتاوى الذي ضيق

ا يكاد يفقدها الثقة يف دينها ً وحارص األمة حصارًا وحرم حالالًواسع
 .وترك إنكار املنكر  ويقهرها عىل قبول الظلم واجلور 

 ما يرفع عنها الظلم واجلور بدعوى أن ذلك من ُرمَإذ كيف حي
 !!أنظمة الكفار 

 !! وهل اإلسالم يرشع الظلم واالستبداد  أو يرىض به



 

  تجديد الفقه السياسي في

 

١٩٢

١٩٢

 وتبقى قضية الطريق التي هبا   اهللاثم إن إنكار املنكر مما رشعه
 .يطالب بتغيري املنكر  بحسب الظروف واألحوال 

وقد يرهب كل من يريد ، قد ال يعطي فرصة للوصول إليه فاحلاكم 
،  ًوقد تصله رسالة وثانية وثالثة ورابعة بأن هناك منكرا ما، إنكار املنكر 

كقتل املسجونني أو تعذيبهم أو السجن غري املربر أو السجن دون 
أو نرش للرذيلة يف ، أو رسقة أموال ، أو انتهاك أعراض ، حماكمة 
 .وظيف غري األكفاء األمناء أو ت، اإلعالم 

ومل تفلح مجيع املطالب ومل ، ملخص األمر هناك فساد أرض باألمة 
 .تصل مجيع الرسائل 

فإذا قرر جمموعة من الناس أن خيرجوا إىل الشارع إليصال رسالة 
ا وال يعلنون ًاكم املحتجب بجنده وحرسه ال حيملون سالحـإىل احل

من أحسن األساليب وأرقاها يف هذا بل ، !ًما ؟ايكون حرا ًانيعص
 . إنكار املنكر لوال التزلف املقيت والفهم القارص

 !! من أغرب الفتاوى واإلفتاء بحرمتها
 ! مل يقدم البديل ؟من أفتى بحرمتها ثم إن 

واخلروج ، فساد قائم ومنكرات مستمرة واحلاكم ال يستجيب 
  رقـر بالطـاملنكوتظاهره يف الشارع إلنكار ! املسلح عىل احلاكم حرام 
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 !لسلمية حرام ا
 وال حل إال الصربواملنكرات قد أفسدت الدين وأنقصت الدنيا 

 !؟والسكوت 
 . أن يوقظ العقول وحيرر القلوب  اهللانسأل 

أرجو أن أكون قد ،  البحث اهذه بعض اجتهادات عرضتها يف هذ
 ولحيرك اهلمم للبحث والتفتيش للوصبام نفع األمة أو  يفا سامهت هب

تغريت فيه ، إىل الصورة الصحيحة لقيادة األمة يف عرص جديد 
، وتعرض اإلسالم واملسلمون فيه ألشد أنواع البالء ، أحوال الناس 

، واآلن قد تيرس هلم ختفيف الرش أو إزالته ، بسبب احلكومات الظاملة 
فإن استفادوا من هذا الظرف وإال فقد تعود األمة إىل ما كانت عليه 

 ويكون أبناؤها هم الذين أضاعوا عليها ،وذل وبالء من ضعف 
 املسئول أن حيفظ األمة وجيمع  واهللا  الفرصة بأوهام ال حقيقة هلا

 . كلمتها حتت راية احلق إنه سميع جميب
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